Р
РАБОТА (work) (кд) – във:
икономическа работа (вж. физична интерпретация на икономическите
величини).
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (working ecocorenomic dispotant) – същото като работен икокореномически субтицентит и
като работно центитално икокореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (working ecocorenomic
dispotite) – същото като работен икокореномически субтиуницентит и като
работно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (working ecocorenomic
incentite) – същото като работно инцентитално икокореномическо участие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (working ecocorenomic obtiincentite) – същото като работна инцентитална икокореномическа заделеност и като работно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (working ecocorenomic obtisubstantite) – същото като работен икокореномически обтит и
като като работно икокореномическо обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (working ecocorenomic
obtite), работен икокореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен работен статут (вътрешно-присъщ работен статут) на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система,
която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още вътрешен работен икокореномически статут* (internal working ecocorenomic
statute)]; една от разновидностите на икокореномическия обтит (вж.), една от
формите на съзидателния икокореномически обтит, една от разновидностите
на изпълнителния икокореномически обтит и един от конкретните изрази на
икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); работен обтит на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия предмет (и работен обтит на работния субтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работен икотехномическия обтиобективит (вж. работен икотехномически обективит) и работен икономическия обтисубективит (вж. работен икономически субективит) (както и общо понятие за работен икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за работен икономически обтисубективит и работен икотехномически обтиобективит) и работен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работният икономически обтисубективит е работна икономическа оценка на работния икотехномически обтиобективит. Работният икокореномически обтит е такава субстантивностна работна оценка на работния икокореномически предмет (респ. на работния икокореномически ингредиент), дадена от работния икокореномически субект,
която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който
(при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана субстантивностна работна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical ecocorenomic working appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният работен икокореномически ингредиент, който е
обективно-изискван субстантивностен работен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна работна икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен работен икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на работния икокореномическия обтит е
работният икокореномически субтит (работният икокореномически субтисубстантит). Работният икокореномически обтит и работният икокореномически субтит са категории на статута на работния икокореномически предмет* (statute of the working ecocorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на този статут. Работният икокореномическия обтит се снема в работния икокореномически субтит: работният
икокореномически субтит е работния икокореномически обтит в снет вид. Работният икокореномически субит е скрит в работния икокореномически обтит,
а работният икокореномическия обтит [който е първичният (примитивният) и
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определящият статут на работния икокореномически предмет] се разкрива
чрез работния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и
решаващият статут на работния икокореномически предмет] (вж. определящо
и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Работен икокореномически обтит (РБ = работен)
РБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икореномически
субстантит;
РБ икореномически
статит)

РБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субстантит;
РБ икоуниреномически
статит)

РБ икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
субстантит;
РБ икокореномически
статит)

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

Обективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
обтисубстантит;
РБ икоуниреномически
обтит)

Обективен
РБ икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
обтисубстантит;
РБ икокореномически
обтит)

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

Субективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субтисубстантит;
РБ икоуниреномически
субтит)

Субективен
РБ икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
субтисубстантит;
РБ икокореномически
субтит)

РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecocorenomic obtitranscentite) – същото като работна трансцентитална икокореномическа заделеност и като работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (working
ecocorenomic obtiunicentite) – същото като работна уницентитална икокореномическа заделеност и като работно уницентитално икокореномическо обтиучастие.
РАБОТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(working
ecocorenomic obticentite) – същото като работна центитална икокореномическа заделеност и като работно центитално икокореномическо обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (working
ecocorenomic statisubstantite) – същото като работен икокореномически субстантит;
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (working ecocorenomic substantite), работен икокореномически статит, работен икокореномически статисубстантит, работно икокореномическо участие, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работен
икономически субективит и работен икотехномически обективит (както и
общо понятие за работен икореномически субстантит (в т.ч. и за работен
икономически субективит и работен икотехномически обективит) и работен
икоуниреномически субстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работеният икономически субективит е
работена икономическа оценка на работния икотехномически обективит; една
от разновидностите на икокореномическия субстантит (вж.), една от формите
на съзидателния икокореномически субстантит, една от разновидностите на
изпълнителния икокореномически субстантит и един от конкретните изрази
на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен
случай е статидно-субстантивностният работен икокореномически ингредиент* (statedly-substantivitical working ecocorenomic ingredient), какъвто е
всеки работен икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което
се прави между работния икономическия субективит и работния икотехномически обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според
тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което работният икокореномически субект има към природата на наблюдавания
и оценявания работен икокореномически предмет, което означава според тях5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, работният икотехномически обективит е общо понятие за работен икотехномически обтиобективит и работен икотехномически субтиобективит, а работният икономически субективит е общо понятие за работен икономически обтисубективит и работен икономически субтисубективит (вътре във всяка
една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния
икореномически статут на работния икореномически субект, т.е. от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на работния икокореномически субстантит, което се извършва от работния икокореномически субект)
(табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Работен икокореномически субстантит (РБ = работен)
РБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икореномически
субстантит;
РБ икореномически
статит)

РБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субстантит;
РБ икоуниреномически
статит)

РБ икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
субстантит;
РБ икокореномически
статит)

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

Обективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
обтисубстантит;
РБ икоуниреномически
обтит)

Обективен
РБ икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
обтисубстантит;
РБ икокореномически
обтит)

Субективен
РБ икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномически
суб-тит)

Субективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субтисубстантит;
РБ икоуниреномически
субтит)

Субективен
РБ икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
субтисубстантит;
РБ икокореномически
субтит)

РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (working
ecocorenomic subtiincentite) – същото като работна икокореномическа феност
и като работно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (working
ecocorenomic subtisubstantite) – същото като работен икокореномически субтит и като работно икокореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (working ecocorenomic subtite), работен икокореномически субтисубстантит, (*) – външен работен
статут (външно-присъщ работен статут) на икокореномическия предмет (в
т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е
негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен работен
икокореномически статут* (external working ecocorenomic statute)]; една от
разновидностите на икокореномическия субтит (вж.), една от формите на съзидателния икокореномически субтит, една от разновидностите на изпълнителния икокореномически субтит и един от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност); работен субтит на икокореномическия предмет (и работен субтит на работния обтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работния икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и работния икономически субтисубективит (вж. работен
икономически субективит) (както и общо понятие за работен икореномически
субтисубстантит (в т.ч. и за работен икономически субтисубективит и работен икотехномически субтиобективит) и работен икоуниреномически
субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където работният икономически субтисубективит е работна
икономическа оценка на работния икотехномически субтиобективит. Работният икокореномическият субтит е такава субстантивностна работна оценка на
работния икокореномически предмет (респ. на работния икокореномически
ингредиент), дадена от работния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно
субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай
може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна работна
оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна
икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecocorenomic
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният работен
икокореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен работен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна работна икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен работен икокореномически ингредиент).
Работният икокореномически субтит (работният икокореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на работния икокореномическия обтит. Работният икокореномически обтит и работният икокореномически субтит са категории на статута на работния икокореномически предмет*
(statute of the working ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Работният икорекономически обтит се снема в работния икореномически субтит: работният икокореномически субтит е работния икокореномически обтит в снет вид. Работният
икокореномически субит е скрит в работния икокореномически обтит, а работният икокореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на работния икокореномически предмет] се разкрива чрез работния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на работния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Работен икокореномически субтит (РБ = работен)
РБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икореномически
субстантит;
РБ икореномически
статит)

РБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субстантит;
РБ икоуниреномически
статит)

РБ икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
субстантит;
РБ икокореномически
статит)

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

Обективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
обтисубстантит;
РБ икоуниреномически
обтит)

Обективен
РБ икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
обтисубстантит;
РБ икокореномически
обтит)

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

Субективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субтисубстантит;
РБ икоуниреномически
субтит)

Субективен
РБ икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икокореномически
ингредиент)
(РБ икокореномически
субтисубстантит;
РБ икокореномически
субтит)

РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecocorenomic subtitranscentite) – същото като работна икокореномическа ценностност и като работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (working
ecocorenomic subtiunicentite) – същото като работен икокореномически диспотит и като работно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (working ecocorenomic subticentite) – същото като работен икокореномически диспотант и
като работно центитално икокореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(working
ecocorenomic transcentite) – същото като работно трансцентитално икокореномическо участие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (working ecocorenomic unicentite) – същото като работно уницентитално икокореномическо участие.
РАБОТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (working ecocorenomic centite) – същото като работно центитално икокореномическо участие.
РАБОТEН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (working economic dispotant)
– същото като работна центитална икономическа субтизначимост и като работен икономически субтицентит.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (working economic dispotite) –
същото като работна уницентитална икономическа субтизначимост и като
работен икономически субтиуницентит.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working economic charge) (ки) – във:
работен производствен икономически заряд (същото като текущ работен
производствен икономически фактор);
работен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ
работен трудов производствен икономически фактор);
работен физически производствен икономически заряд (същото като текущ работен физически производствен икономически фактор).
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (working economic interest) – същото като работна икореномическа обтизначимост.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (working economic interest) (ки) –
във:
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икономически интерес (същото като работна икореномическа
обтизначимост);
работен инцентитален икономически интерес (същото като работна инцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически
обтиинцентит);
работен трансцентитален икономически интерес (същото като работна
трансцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически
обтитрансцентит);
работен уницентитален икономически интерес (същото като работна
уницентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит);
работен центитален икономически интерес (същото като работна центитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтицентит).
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (working economic incentite) –
същото като работна инцентитална икономическа значимост.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (working economic obtiincentite) – същото като работна инцентитална икономическа обтизначимост и като работен инцентитален икономически интерес.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (working economic
obtisubjectivit) – вж. икономически работен субективит.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working economic
obtitranscentite) – същото като работна трансцентитална икономическа обтизначимост и като работен трансцентитален икономически интерес.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (working economic
obtiunicentite) – същото като работна уницентитална икономическа обтизначимост и като работен уницентитален икономически интерес.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (working economic
obticentite) – същото като работна центитална икономическа обтизначимост
и като работен центитален икономически интерес.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual working economic product) (подразбира се като работен индивидуален сто12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------панствен икономически продукт) – интерпретация на икономическия продукт
[индивидуален] като опредметеност на индивидуални икономически усилия
(individual economic exertions), респ. на индивидуалната работна икономическа активност* (individual working economic activity) {в т.ч. (1) на индивидуалните икономически усилия (individual creative economic exertions) [същото като индивидуалната създаваща работна икономическа активност*
(individual making working economic activity)] и на (2) индивидуалното работно икономическо усвояване (individual working economic assimilation) [същото
като индивидуалната усвояваща работна икономическа активност*
(individual assimilative working economic activity)]}, който (продукт) участвува
в индивидуалното икономическо възпроизводство [в т.ч. в индивидуалното
икономическо производство в индивидуалното икономическо потребление (тези два фази в своята общност образуват индивидуалното икономическо стопанисване)] на индивида като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч.
като производител и като потребител) и който (индивид) от своя страна се
възпроизвежда като трудов производствен икономически фактор. Изразява
свойството на индивидуалния продукт да приема и да носи извършена при
прилагането на производителските способности в индивидуалното производство и опредеметена в него работа (резултат от положени усилия) и да я отдава
при удовлетворяването на потребителските потребности в индивидуалното
потребление. Затова представлява продуктова работна икономическа опредметеност и служи като идентификатор на работната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] от qv = qv(I) специфични единици и
има същото като нея означение.
В зависимост от това къде е ситуиран (в производството или в потреблението) (т.е. според ингредиентната икономическа възпроизводственост), индивидуалният работен икономически продукт може да бъде разграничен на (а)
работен производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като
индивидуално работно инифективно икономическо благо) qvp(I) – когато той е
резултат на индивидуалното икономическо производство [тогава той служи
като идентификатор на работните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] от qvp(I) специфични единшици и затова
има същото като тях означение], и (б) работен потребителен икономически
продукт [индивидуален] qvc(I) – когато той е ресурс на индивидуалното икономическо потребление [в потреблението икономическият продукт (в консумативната му част) се употребява за възпроизводството на трудовия производствен икономически фактор) [тогава той служи като идентификатор на ра13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] от qvc(I) специфични и затова има същото като тях означение]. В този
контекст, когато не е посочено друго, под индивидуален работен икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният работен производствен
икономически продукт. На фиг. 1 са посочени разновидностите на индивидуалния работен икономически продукт qv(I), които се конституират, когато
едновременно се вземат под внимание направленията на неговото използване
и ингредиентната икономическа възпроизводственост. Тогава според направленията на използването им (1) индивидуалният работен производствен икономически продукт qvp(I) съществува в две форми – като индивидуален работен производителен производствен икономически продукт* (individual
working productive production economic product) qvpp(I) и индивидуален работен консумативен производствен икономически продукт* (individual
working consumptive production economic product) qvpc(I), а (2) индивидуалният
работен потребителен икономически продукт qvc(I) съществува само в една
форма – като индивидуален работен консумативен потребителен икономически продукт* (individual working consumptive consumption economic
product) qvcc(I). От своя страна, според ингредиентната икономическа възпроизводственост (1) индивидуалният работен производителен икономически
продукт qvp(I) съществува само в една форма – като индивидуален работен
производителен производствен икономически продукт qvpp(I) (2) а индивидуалният работен консумативен икономически продукт qvc(I) съществува в две
форми – като индивидуален работен консумативен производствен икономически продукт qvpc(I) и индивидуален работен консумативен потребителен
икономически продукт qvcc(I).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Индивидуален работен
икономически продукт qv

Индивидуален работен
производителен икономически продукт qvp

Индивидуален работен производителен
производствен икон.
продукт qvpp

Индивидуален работен
консумативен икономически продукт qvc

Индивидуален работен консумативен
производствен икон.
продукт qvpc

Индивидуален работен
производствен икономически продукт qvp

Индивидуален работен консумативен
потребителен икон.
продукт qvcc

Индивидуален работен
потребителен икономически продукт qvc

Индвидиален работен
икономически продукт qv
Фиг. 1. Разновидности на индивидуалния работен икономически продукт според
направленията на неговото използване и спред ингредиентната икономическа
възпроизводственост

Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават (1)
индивидуален работен необходим икономически продукт* (individual
working indispensable economic product) iqv = iqv(I) [в т.ч. индивидуален работен необходим производствен икономически продукт* (individual working
indispensable production economic product) iqvp = iqvp(I) и индивидуален работен необходим потребителен икономически продукт* (individual working
indispensable comsumption economic product) iqvc = iqvc(I)], (2) индивидуален
работен принаден икономически продукт* (individual working surplus economic product) sqv = sqv(I) [в т.ч. индивидуален работен принаден производствен икономически продукт* (individual working surplus production
economic product) sqvp = sqvp(I) и индивидуален работен принаден потребителен икономически продукт* (individual working surplus comsumption
economic product) sqvc = sqvc(I)] и (3) индивидуален работен цялостен ико15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически продукт* (individual working entire economic product) eqv = eqv(I) [в
т.ч. индивидуален работен цялостен производствен икономически продукт* (individual working entire production economic product) eqvp = eqvp(I) и
индивидуален работен цялостен потребителен икономически продукт*
(individual working entire comsumption economic product) eqvc = eqvc(I)]. Когато
не е посочено друго, под индивидуален работен икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният работен цялостен икономически продукт.
Според факторната икономическа обусловеност разновидности на индивидуалния творчески икономически продукт са индивидуалният работен
трудово-обусловен икономически продукт* (individual working labourlyconditional economic product) qv(I)(L), индивидуалният работен физическообусловен икономически продукт* (individual working physically-conditional
economic product) qv(I)(H) и индивидуалният работен трудово-физическо
обусловен икономически продукт* (individual working labourly-physicallyconditional economic product) qv(I)(LH).
На фиг. 2 е изобразена скала на индивидуалния работен икономически
продукт* (scale of individual working economic product), на която посочени поведенческите разновидности на индивидуалния работен икономически продукт и съотношенията помежду им.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------qve

qv1

Полезен индивидуален работен иконом.
продукт quu

qve
qv0
Ненормален индивидуален работен иконом. продукт qua

qvd

Приемлив индивидуален работен иконом.
продукт qub

qve
qv0
Ненормален индивиЕфективен индивидуален работен икодуален работен иконом. продукт qua
ном. продукт qux
qve
Екзистенциален индив.
работен икономически
продукт

Неразумен индивидуален работен иконом. продукт qui

qv0
Нормален индивидуален
работен икономически
продукт

qv1

Неразумен индивидуален работен иконом. продукт qui

qv1
Разумен индивидуален
работен икономически
продукт

qvd

qvd

qvd
Желан индивидуален работен икономически продукт

Фиг. 2. Скала на поведенческите разновидности на индивидуалния работен икономически продукт

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуален работен икономически продукт qv(I) = qv(I)(E) се конституират
още и съответстващите на последния понятия за индивидуален работен консуматорски продукт* (individual working consumptionary product) qv(I)(C),
индивидуален работен стопански продукт* (individual working protoeconomic product) qv(I)(P), индивидуален работен пазарно-икономически
продукт* (individual working marketly-economic product) qv(I)(M) и индивидуален работен финансово-пазарно-икономически продукт* (individual
working financially-marketly-economic product) qv(I)(N). Общо за всички тях е
понятието за индивидуален работен поддържащ продукт* (individual
working sustenance /sustaining/ product) qv(I)(Z) (за индивидуален работен продукт при поддържането).
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual
working economic product) (ки) – във:
работен потребителен икономически продукт [индивидуален];
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен производствен икономически продукт [индивидуален].
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (working economic
statisubjectivit) – същото като работен икономически субективит.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (working economic
subjectivit), работен икономически статисубективит, (*) – външна работна
субстантивност (външно-представена работна субстантивност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още
външна работна икономическа субстантивност* (external working economic
substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.),
една от формите на съзидателния икономически субективит, една от разновидностите на изпълнителния икономически субективит и един от конкретните изрази на икономическата работа* (economic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); работен субективит на икономическия предмет (и работен субективит на работния обективит на икономическия предмет). Той е такава работна икономическа оценка на
икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия ингредиент), дадена
от работния икономическия субект, която според субективното му икономическо виждане съответства на неговия работен икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа.
Икономическият субект субективизира работните икономически предмети (в
т.ч. и работните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от
субстантивностна гледна точка) те са субективностни работни икономически предмети* (subjectivitical working economic things) [в т.ч. и субективностни работни икономически ингредиенти* (subjectivitical working economic
ingredients)]. Ето защо работната икономическа оценка е субективностна
работна икономическа оценка* (subjectivitical working economic
appraisement). Субективното икономическо виждане на икономическия субект
за работните икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно
виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Работният икономически субективит (работният икономически статисубективит) е начинът на икономизиране на работния икотехномически
обективит (казано по-общо, работната икономика е икономизирана работна
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномика). Работният икотехномически обективит и работният икономически субективит са категории на работната субстантивност на икореномическия предмет* (working substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Работният икотехномически обективит се снема в работния икономически субективит: работният икономически субективит е работния икотехномически обективит в снет вид. Работният икономически субективит е скрит
в работния икотехномически обективит, а работният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на
работния икореномически предмет] се разкрива чрез работния икономически
субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност
на работния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
работния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) работният икономически обтисубективит* (working economic
obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен работен икономически предмет* (objectively-objectivitical working economic thing) и като субектностен работен икономически предмет* (objectiveneous working
economic thing)], респ. обективно-субективностният работен икономически ингредиент* (objectively-objectivitical working economic ingredient) [същото
като субектностен работен икономически ингредиент* (objectiveneous
working economic ingredient)] – когато икономическият субект е обективносубективностен работен икономически субект (същото като субектностен
работен икономически субект); при него субективностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при
зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана субективностна работна оценка или още обективно отражение на
обективно-необходимата субективностна работна оценка, т.е. е обективносубективностна работна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
working economic appraisement), което е същото като субектностна работна
икономическа оценка* (subjectiveneous working economic appraisement) [на
която отговаря обективно-субективност-ният работен икономически ингредиент, който е обективно-изискван субективностен работен ингредиент
или още обективно отражение на обективно-необходимия субективностен ра19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна работна
икономическа оценка (респ. опосредствено-субективностен работен икономически ингредиент).
(2) работният икономически субтисубективит* (working economic
subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен работен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical working economic thing) и като субективистичен работен икономически предмет* (subjectivistical working
economic thing)], респ. субективно-субективностният работен икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical working economic ingredient)
[същото като субективистичен работен икономически ингредиент*
(subjectivistical working economic ingredient)] – когато работният икономически субект е субективно-субективностен работен икономически субект
(същото като субективистичен работен икономически субект); при него
субективностната работна оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен
критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него
от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни
оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана работна субективностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата работна субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна работна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical working economic appraisement), което е същото като субективистична работна икотехномическа оценка* (subjectivistical working
ecotechnomic
appraisement)
[на
която
отговаря
субективносубективностният работен икономически ингредиент, който е субективно-изискван работен субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен работен ингредиент]; в
този смисъл тя е непосредствено-субективностна работна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен работен икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на работния
икотехномически субективит при тях (РБ = работен)
РБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икореномически
субстантит;
РБ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (working economic
subtiincentite) – същото като работна инцентитална икономическа субтизначимост и като работна икономическа феност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (working economic
subtisubjectivit) – вж. работен икономически субективит.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
economic subtitranscentite) – същото като работна трансцентитална икономическа субтизначимост и като работна икономическа ценност.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (working economic
subtiunicentite) – същото като работен уницентитална икономическа субтизначимост и като работен икономически диспотит.
РАБОТEН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (working economic
subticentite) – същото като работна центитална икономическа субтизначимост и като работен икономически диспотант.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (working economic
transcentite) – същото като работна трансцентитална икономическа значимост.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (working economic labour) – същото
като текущ работен трудов производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (working economic
unicentite) – същото като работна уницентитална икономическа значимост.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (working economic physite) – същото като текущ работен физически производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (working economic centite) – същото като работна центитална икономическа значимост.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (working ecorenomic dispotant) – същото като работен икореномически субтицентит и като работно
центитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (working ecorenomic
dispotite) – същото като работен икореномически субтиуницентит и като работно уницентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working ecorenomic charge) (ки) –
във:
работен производствен икореномически заряд (същото като текущ работен производствен икореномически фактор);
работен трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икореномически фактор);
работен физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икореномически фактор).
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (working ecorenomic
incentite) – същото като работно инцентитално икореномическо участие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (working ecorenomic
obtiincentite) – същото като работна инцентитална икореномическа заделеност и като работно инцентитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(working
ecorenomic obtisubstantite) – същото като работен икореномически обтит.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (working ecorenomic obtite), работен икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен работен статут
(вътрешно-присъщ работен статут) на икореномическия предмет (в т.ч. и на
икореномическия обект и на икореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още вътрешен работен икореномически статут* (internal working ecorenomic statute)]; една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.), една от формите на съзидателния икореномически обтит, една от разновидностите на изпълнителния икореномически обтит и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); работен обтит на икореномическия предмет (и работен обтит на работния субтит на икореномическия предмет). Работният икореномически обтит е такава субстантивностна работна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от работния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научнообоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите
възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна работна оценка
или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical working ecorenomic appraisement [на
която отговаря обективно-субстантивностният работен икореномически
ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен работен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна работна икореномическа оценка (респ. опосредственосубстантивностен работен икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на работния икореномически обтит е работният икореномически субтит (работният икореномически субтисубстантит). Работният икореномически обтит и работният икореномически субтит са категории на статута на работния икореномически предмет* (statute
of the working ecorenomic thing), като в частност представляват относително
различни степени (равнища) на този статут. Работният икореномически обтит
се снема в работния икореномически субтит: работният икореномически субтит е работния икореномически обтит в снет вид. Работният икореномически
субит е скрит в работния икореномически обтит, а работният икореномически
обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на работния
икореномически предмет] се разкрива чрез работния иконоремически субтит
[който е вторичният (производният) и решаващият статут на работния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работния икореномически обтит са работният икотехномически
обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и работният икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecorenomic obtitranscentite) – същото като работн трансцентитална икореномическа заделеност и като работн трансцентитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(working
ecorenomic obtiunicentite) – същото като работна уницентитална икореномическа заделеност и като работно уницентитално икореномическо обтиучастие.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (working ecorenomic
obticentite) – същото като работна центитална икореномическа заделеност и
като работно центитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (working
ecorenomic statisubstantite) – същото като работен икореномически субстантит и като работен икореномически статит.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (working ecorenomic statite),
работен икореномически субстантит, работен икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за работен икореномически субтит и работен
икореномически обтит, които са негови разновидности [то е или работен икореномически субтит, или работен икореномически обтит (според общностния
икореномически статут), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство];
една от разновидностите на икореномическия статит (вж.), една от формите
на съзидателния икореномически статит, една от разновидностите на изпълнителния икореномически статит и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният работен икореномически ингредиент* (statedlysubstantivitical working ecorenomic ingredient), какъвто е всеки работен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между работния икореномически субтит и работния икореномически обтит, е от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на работния икореномически статит, което се извършва от работния икореномическия субект, т.е.
според неговия статут. От своя страна, работният икореномически обтит е
общо понятие за работен икотехномически обтиобективит и работен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за
работен икотехномически субтиобективит и работен икономически субтисубективит [(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се
прави според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е.
според субстанциалната природа на работните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което работният
икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания ра-
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (working ecorenomic
substantite), работен икореномически статит, работен икореномически статисубстантит, работно икореномическо участие, (*) – общо понятие за работен икономически субективит и работен икотехномически обективит, които са негови разновидности [то е или работен икономически субективит, или
работен икотехномически обективит (според субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство];
една от разновидностите на икореномическия субстантит (вж.), една от формите на съзидателния икореномически субстантит, една от разновидностите
на изпълнителния икореномически субстантит и един от конкретните изрази
на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние
на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е
статидно-субстантивностният работен икореномически ингредиент*
(statedly-substantivitical working ecorenomic ingredient), какъвто е всеки работен
икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между
работния икономически субективит и работния икотехномически обективит, е
според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или
субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна
точка на отношението, което работеният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания работен икореномически предмет, което
означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От
своя страна, работният икотехномически обективит е общо понятие за работен икотехномически обтиобективит и работен икотехномически субтиобективит, а работният икономически субективит е общо понятие за работен
икономически обтисубективит и работен икономически субтисубективит
(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според
общностния икореномически статут на работения икореномически субект,
т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на работния икореномически субстантит, което се извършва от работния икореномически субект). Вж. икореномически субект.
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File: от РАБОТА (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(working
ecorenomic subtiincentite) – същото като работна икореномическа феност и
като работно инцентитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (working
ecorenomic subtisubstantite) – същото като работен икореномически субтит.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (working ecorenomic subtite),
работен икореномически субтисубстантит, (*) – външен работен статут
(външно-присъщ работен статут) на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен работен икореномически статут* (external working ecorenomic statute)]; една от разновидностите
на икореномическия субтит (вж.), една от формите на съзидателния икореномически субтит, една от разновидностите на изпълнителния икореномически
субтит и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); работен субтит на икореномическия предмет (и работен субтит на работния обтит на икореномическия предмет). Работният икореномически субтит е такава субстантивностна работна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от работния
икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен
критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него
от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни
оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е.
е субективно-субстантивностна работна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical working ecorenomic appraisement [на която отговаря
субективно-субстантивностният работен икореномически ингредиент,
който е субективно-изискван субстантивностен работен ингредиент или
още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа работан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен работен
икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работният икореномически субтит (работният икореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на работния икореномически обтит.
Работният икореномически обтит и работният икореномически субтит са категории на статута на работния икореномически предмет* (statute of the
working ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Работният икореномически обтит се
снема в работния икореномически субтит: работният икореномически субтит е
работния икореномически обтит в снет вид. Работният икореномически субит
е скрит в работния икореномически обтит, а работният икореномически обтит
[който е първичният (примитивният) и определящият статут на работния икореномически предмет] се разкрива чрез работния иконоремически субтит
[който е вторичният (производният) и решаващият статут на работния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работния икореномически субтит са работният икотехномически субтиобективит (вж. работен икотехномически обективит) и работният
икономически субтисубективит (вж. работен икономически субективит).
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecorenomic subtitranscentite) – същото като работна икореномическа ценностност и като работно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (working
ecorenomic subtiunicentite) – същото като работен икореномически диспотит и
като работно уницентитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (working ecorenomic
subticentite) – същото като работен икореномически диспотант и като работно центитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (working ecorenomic
transcentite) – същото като работно трансцентитално икореномическо участие.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРУД* (working ecorenomic labour) – същото като текущ работен трудов производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (working ecorenomic
unicentite) – същото като работно уницентитално икореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working ecorenomic factor)
(ки) – във:
интегрален работен производствен икореномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
интегрален работенпроизводствен икореномически фактор;
работен трудов производствен икореномически фактор;
работен физически производствен икореномически фактор;
текущ работен производствен икореномически фактор;
текущ работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ работен физически производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (working ecorenomic physite) –
същото като текущ работен физически производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (working ecorenomic centite) –
същото като работно центитално икореномическо участие.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (working ecotechnomic
dispotant) – същото като работен центитален икотехномически субтипринос
и като работен субтицентит.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (working ecotechnomic
dispotite) – същото като работен уницентитален икотехномически субтипринос и като работен икотехномически субтиуницентит.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working ecotechnomic charge)
(ки) – във:
работен производствен икотехномически заряд (същото като текущ работен производствен икотехномически фактор);
работен трудов производствен икотехномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икотехномически фактор);
работен физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икотехномически фактор).
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (working ecotechnomic
incentite) – същото като работен инцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (working ecotechnomic
objectivit), работен икотехномически статиобективит, (*) – вътрешна работна субстантивност (вътрешно-присъща субстантивност) на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия обект и на икотехномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание)
[или още вътрешна работна икотехномическа субстантивност* (internal
working ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите на икотехномическия обективит (вж.), една от формите на съзидателния икотехномически
обективит, една от разновидностите на изпълнителния икотехномически
обективит и един от конкретните изрази на икотехномическата работа*
(ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); работен обективит на икотехномическия предмет (и
работен обективит на работния субективит на икотехномическия предмет).
Той е такава работна икотехномическа оценка на работния икотехномически
предмет (в т.ч. и на работния икотехномически ингредиент), дадена от работния икотехномическия субект, която според субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия работен икотехномически интерес, но
съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) обективна природа.
Икотехномическият субект обективизира работните икотехномически предмети (в т.ч. и работните икотехномически ингредиенти) и затова по определение
(и от субстантивностна гледна точка) те са обективностни работни икотехномически предмети* (objectivitical working ecotechnomic things) [в т.ч. и
обективностни работни икотехномически ингредиенти* (objectivitical
working ecotechnomic ingredients)]. Ето защо работната икотехномическата
оценка е обективностна работна икотехномическа оценка* (objectivitical
working ecotechnomic appraisement). Субективното икотехномическо виждане
на икотехномическия субект за работните икотехномически предмети (респ.
ингредиенти) е обективностно виждане (тъй като то произтича от обективната
природа на оценявания предмет, респ. на оценявания ингредиент, от определянето му като обективна действителност).
Начинът на икономизиране на работния икотехномически обективит е
работния икономически субективит (работния икономически статисубективит) (казано по-общо, работната икономика е икономизирана работна икотехномика). Работният икотехномически обективит и работният икономически
субективит са категории на работната субстантивност на икореномическия
предмет* (working substantivity of the ecorenomic thing), като в частност предс30

30

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Работният икотехномически обективит се снема в работния икономически субективит: работния икономически субективит е работният икотехномически
обективит в снет вид. Работнияг икономически субективит е скрит в работния
икотехномически обективит, а работният икотехномически обективит [който е
първичната (примитивната) и определящата субстантивност на работния икореномически предмет] се разкрива чрез работния икономически субективит
[който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на работния
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
работния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) работният икотехномически обтиобективит* (working ecotechnomic
obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен работен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical working ecotechnomic thing) и като
обектностен работен икотехномически предмет* (objectiveneous working
ecotechnomic thing)], респ. обективно-обективностният работен икотехномически ингредиент* (objectively-objectivitical working ecotechnomic
ingredient) [същото като обектностен работен икотехномически ингредиент* (objectiveneous working ecotechnomic ingredient)] – когато работният
икотехномически субект е обективно-обективностен работен икотехномически субект (същото като обектностен работен икотехномически субект); при него обективностната работна оценка на икотехномическия субект
е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий
(непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който
(при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана работна обективностна оценка или още обективно отражение на
обективно-необходимата обективностна работна оценка, т.е. е обективнообективностна работна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical
working ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна работна икотехномическа оценка* (objectiveneous working ecotechnomic
appraisement) [на която отговаря обективно-обективностният работен
икотехномически ингредиент, който е обективно-изискван работен обективностен ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия обективностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-обективностна работна икотехномическа оценка (респ. опосредствено-обективностен работен икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) работният икотехномическия субтиобективит* (working ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен работен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical working ecotechnomic
thing) и като обективистичен работен икотехномически предмет* (objectivistical working ecotechnomic thing)], респ. субективно-обективностният
работен икотехномически ингредиент* (subjectively-objectivitical working
ecotechnomic ingredient) [същото като обективистичен работен икотехномически ингредиент* (objectivistical working ecotechnomic ingredient)] – когато работният икотехномически субект е субективно-обективностен работен икотехномически субект (същото като обективистичен работен икотехномически субект); при него обективностната работна оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно
субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай
може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигни повече): това е субективно-изисквана обективностна работна
оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата обективностна работна оценка, т.е. е субективно-обективностна работна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical working ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична работна икотехномическа
оценка* (objectivistical working ecotechnomic appraisement) [на която отговаря
субективно-обективностният работен икотехномически ингредиент,
който е субективно-изискван обективностен работен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия обективностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна работна икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен работен икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на работния
икотехномически обективит при тях (РБ = работен)
РБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икореномически
субстантит;
РБ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(working
ecotechnomic obtiincentite) – същото като работен инцентитален икотехноми33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтипринос и като работна инцентитална икотехномическа зададеност.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (working
ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. работен икотехномически обективит.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (working ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически обтиобективит, работна икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически
субект [на обективностен икотехномически субект* (objectivitical working
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (вж.), една от формите на съзидателния
икотехномически обтипринос, една от разновидностите на изпълнителния
икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Работният икотехномически обтипринос е работен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна работна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна работна оценка, т.е. е
обективно-обективностна работна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical working ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна работна икотехномическа оценка* (objectiveneous working ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното икореномическо обтиучастие. Работният икореномически обтипринос е форма на съществуване на работната обтиикотехномическа енергия* (working obtiecotechnomic energy)
(вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна обтиикотехномическа активност* (working obtiecotechnomic
activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна обтиикотехномическа потенциалност* (working
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работният икотехномически обтипринос е обективен работен икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим работен икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable working ecotechnomic ingredient) [на обективно-изискван работен икотехномически ингредиент*
(objectively-required working ecotechnomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходим работен икотехномически принос* (objectivelyindispensable working ecotechnomic contribution) [на обективно-изискван работен икотехномически принос* (objectively-required working ecotechnomic
contribution]. По-своята природа той е оптимален работен икотехномически
ингредиент* (optimal working ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален
работен икотехномически принос* (optimal ecotechnomic contribution)] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на
математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж.
ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на
икотехномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален обективнонеобходим работен икотехномически принос* (individual
objectively-indispensable working ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим работен икотехномически принос), фирмен обективнонеобходим работен икотехномически принос* (firm objectivelyindispensable working ecotechnomic contribution) (съкратено: фирменонеобходим работен икотехномически принос), обществен обективнонеобходим
работен икотехномически принос* (social objectively-indispensable working
ecotechnomic contribution) (съкратено: общественонеобходим работен икотехномически принос) и т.н.
Работният икотехномически обтипринос акцентира върху дейността на
работния икотехномически субект, който формира структурата на работния
икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и
икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на работния икотехномически обтипринос са: (1) работен трансцентитален икотехномическа
обтипринос (същото като работен икотехномически обтитрансцентит и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като работна трансцентитална икотехномическа заделеност и като
работна трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) работен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиинцентит и същото като работна центитална икотехномическа
заделеност и като работна инцентитална икотехномическа зададеност), (3)
работен центитален икономически обтипринос (същото като работен икотехномически обтицентит и същото като работна инцентитална икотехномическа заделеност и като работна центитална икотехномическа зададеност), (4) работен уницентитален икономически обтипринос (същото като
работен икотехномически обтиуницентит и същото като работна уницентитална икотехномическа заделеност и като работна уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под работен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира работен трансцентитален икотехномически обтипринос. Вж. и фиг. 2.

36

36

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо участие;
РБ икотехномически принос)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на работния икотехномически обтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работен икотехномически обтипринос и неговите разновидности (РБ – работен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтиобективит)
{икотехномичеческа заделеност;
икотехномическа зададеност}

Уницентитален ИТОП

Трансцентитален ИТОП

Инцентитален
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие
за определност
на ИТОП]

{уницентитална икотехномическа заделеност;

{трансцентитална икотехномическа заделеност;

{инцентитална икотехномическа заделеност;

{центитална
икотехномическа заделеност;

уницентитална икотехномическа зададеност}

трансцентитална икотехномическа зададеност}

инцентитална
икотехномическа зададеност}

центитална
икотехномически зададеност}

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Сътворителен
(пригоден)
ИТОП
(сътворителен
икотехномически обтиобективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТОП]
{сътворителна
икотехномическа заделеност;
сътворителна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически обтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически обтицентит)

[общо състоя[общо състояние [общо състояние на общата
на вътрешната
ние на външнаопределеност
на
определеност на та определеност
ИТОП]
ИТОП]
на ИТОП]
{сътворителна {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
уницентиталтрансцентиинцентиталикотехномина икотехнотална икотехна икотехноческа заделемическа заденомическа замическа заденост;
леност;
деленост;
леност;
сътворителна
сътворителна
сътворителна сътворителна
центитална
уницентиталтрансцентиинцентитална
икотехномина икотехнотална икотехикотехномическа зададемическа заданомическа заческа зададеност;
деност;
даденост;
ност;
[общо състояние на цялостната определеност на ИТОП]

уницентитална икотехномическа обтипригодност}

трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

40

центитална
инцентитална
икотехномиикотехномическа обтипри- ческа обтипригодност}
годност}
(вид специфант (вид специфант
на икотехнона икотехномимически
диспоческо явление)
зант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Работен (сметен) ИТОП
(работен икотехномически
обтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТОП]
{работна икотехномическа
заделеност;
работна икотехномическа
зададеност;
икотехномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметена уницентитален ИТОП

Работен (сметен)
трансцентитален
ИТОП

Работен (сметен) инцентитал-ен ИТОП

Работен (сметен) центитален
ИТОП

(работен икотехномически
обтиуницентит)

(работен икотехномически
обтитрансцентит)

(работен икотехномически
обтиинцентит)

(работен икотехномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТОП]

{работна уницентитална
икотехномическа заделеност;

{работна трансцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна инцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна центитална икотехномическа
заделеност;

работна уницентитална
икотехномическа зададеност;

работна трансцентитална
икотехномическа зададеност;

работна инцентитална
икотехномическа зададеност;

работна центитална икотехномическа
зададеност;

уницентитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Творчески (ползваем) ИТОП
(творчески икотехномически
обтиобективит)
[творческо
външно състояние на ИТОП]
{творческа
икотехномическа заделеност;
творчески икотехномическа
зададеност;
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТОП

Творчески (пол- Творчески (пол- Творчески (ползваем) трансцен- зваем) инцентизваем) центититален ИТОП
та-лен ИТОП
тален ИТОП

(творчески икотехномически
обтиуницентит)

(творчески икотехномически
обтитрансцентит)

(творчески икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на външнание на общата
та определеност определеност на
на ИТОП]
ИТОП]

{творческа
уницентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{творческа
центитална
икотехномическа заделеност;

творческа уницентитална
икотехномичсска зададеност;

творческа
трансцентитална икотехномическа зададеност;

творческа инцентитална
икотехномическа зададеност;

творческа
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

42

42

(творчески икотехномически
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТОП
(изпълнителен
икотехномически обтиобективит)
[външно състояние на
ИТОП]
{изпълнителна
икотехномическа заделеност;
изълпителна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
трансцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно състояние на външната определеност на ИТОП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТОП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа заделеност;

изпълнителна
уницентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

изпълнителна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

транасцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

43

43

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Съзидателен
(изгоден)
ИТОП
(съзидателен
икотехномически обтиобективит)
[вътрешно състояние на
ИТОП]
{съзидателна
икотехномичесска заделеност;
съзидателна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически обтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТОП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа заделеност;

съзидателна
уницентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

съзидателна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехно-мическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтиобективит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{унисъзидателна икотехномическа заделе-ност;
унисъзидателна икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) уницентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) трансцентитален
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) инцентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) центитален ИТОП

(унисъзидателен икотехномически обтиуницентит)

(унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на общата определеност на ИТОП]

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална инцентина икотехнотална икотехмическа заденомическа заленост;
деленост;
унисъзидатеунисъзидате- унисъзидателна унисъзидателна центилна уницентрансцентилна инцентитална
икотехтитална икотална икотех- тална икотехномическа затехномическа
номическа заномическа зададеност;
зададеност;
даденост;
даденост;
центитална
уницентиталтрансцентиинцентитална
икотехномина икотехнотална икотехикотехномическа обтиумическа обтиномическа обческа обтиудовлетвореудовлетворетиудовлетводовлетвореност}
ност}
реност}
ност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икотехноми- на икотехноми- на икотехноми- на икотехномически диспочески диспозит) ческа същност)
ческо явление)
зант)

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
заделеност;

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работния икономически обтипринос са: работен възпроизводствен икотехномически обтипринос* (working reproductional ecotechnomic obticontribution), работен производствен икотехномически обтипринос* (working production ecotechnomic obticontribution), работен разменен икотехномически обтипринос* (working exchange ecotechnomic obticontribution), работен
разпределителен икотехномически обтипринос* (working distributional
ecotechnomic obticontribution), работен потребителен икотехномически об45
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типринос* (working consumption ecotechnomic obticontribution), работен стопанствен икотехномически обтипринос* (working protoeconomizing
ecotechnomic obticontribution), работен следпроизводствен икотехномически
обтипринос* (working post-production ecotechnomic obticontribution), работен
предипотребителен икотехномически обтипринос* (working beforeconsumption ecotechnomic obticontribution), работен посреднически икотехномически
обтипринос*
(working
intermediationary
ecotechnomic
obticontribution), работен бизнес икотехномически обтипринос* (working
business ecotechnomic obticontribution), работен алокативен икотехномически обтипринос* (working allocative ecotechnomic obticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен икотехномически обтипринос* (individual
working ecotechnomic obticontribution), фирмен работен икотехномически
обтипринос* (firm working ecotechnomic obticontribution), обществен работен икотехномически обтипринос* (social working ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен усвояван икотехномически обтипринос* (working
assimilated ecotechnomic obticontribution) и работен създаван икотехномически обтипринос* (working gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния икотехномически обтипринос са (1) работен сустатитен икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически
обтисустатит), (2) работен субстатен икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтисубстат), (3) работен запасов
икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтизапас), (4) работен сустатантен икотехномически обтипринос (същото като
работен икотехномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работния икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТОП
(сътворителен
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТОП]
{икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сустатитен
ИТОП

Субстатен
ИТОП

Запасов
ИТОП

Сустатантен
ИТОП

(икотехномически обтисустатит)

(икотехномически
обтисубстат)

(икотехномически
обтизапас)

(икотехномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИТОП]

[вътрешно същество на
ИТОП]

[външно същество на
ИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИТОП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
обтисубстат)

(сътворителен
икотехномически обтизапас)

(сътворителен
икотехномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[общо състояние на външното същество
на ИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
икотехномическа обтипригодност}

{запасова
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТОП
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИТОП]
{икотехномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномичес-ки
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ИТОП
(творчески
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТОП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТОП

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състоя-ние на цялост-ното същество на
ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТОП
(изпълнителен
икотехномически обтисубстантит)
{икотехномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИТОП]
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТОП
(съзидателен
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
обтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически обтизапас)

(изпълнителен
икотехномически обтисустатант)

[външно състо- [външно състоя- [външно състоние на вътрешяние на въняние на цялосното
същество
на
шното
същесттното същестИТОП]
во на ИТОП]
во на ИТОП]
{субстатна
{запасова
{сустатитна
икотехномиикотехномиикотехномическа обтиза- ческа обтизадо- ческа обтизаволеност}
доволеност}
доволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехномичесикотехномиикотехномика
субстанция)
ческа
суперсчески сустит)
танта)

[външно състояние на общото
същество на
ИТОП]
{сустатантна
икотехномическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтисустатит)

(съзидателен
икотехномически обтисубстат)

(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното съще- решното същестство на ИТОП]
во на ИТОП]
{сустатитна
{субстатна
икотехномиикотехномическа обтиизческа обтиизгодност}
годност}
(вид съдържа- (вид съдържание
ние на икотехна икотехнономически сусмическа субстит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТОП

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икотехно- икотехномически
мически обтиобтисубстат)
сустатит)
[цялостно със- [цялостно състояние на вътрештояние на цяното
същество на
лостното съИТОП]
щество на
ИТОП]

(унисъзидателен икотехномически обтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икотехномическаобти удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (working ecotechnomic
obticontribution) (ки) – във:
работен икотехномически обтипринос;
работен инцентитален икотехномически обтипринос;
работен трансцентитален икотехномически обтипринос;
работен уницентитален икотехномически обтипринос;
работен центитален икотехномически обтипринос.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecotechnomic obtitranscentite) – същото като работен трансцентитален икотехномически обтипринос и като работна трансцентитална икотехномическа зададеност.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (working
ecotechnomic obtiunicentite) – същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и като работна уницентитална икотехномическа зададеност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(working
ecotechnomic obticentite) – същото като работен центитален икотехномически
обтипринос и като работна центитална икотехномическа зададеност.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (working ecotechnomic
contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически субект
[на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство); общо понятие за работен икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиобективит) и работен икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиобективит) (вж. икотехномика); една от разновидностите
на икотехномическия принос (вж.), една от формите на съзидателния икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния икотехномически принос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа*
(ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното икореномическо участие.
Работният икотехномически принос е форма на съществуване на работната
икотехреномическа енергия* (working ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна икотехномическа активност* (working ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна икотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна икотехномическа потенциалност* (working ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Работният икотехномически принос акцентира върху дейността на работения икотехномически субект, който формира структурата на работния икотехномически ингредиент, последният в качеството му на икотехномически
диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на икотехномическия
принос са: (1) работен трансцентитален икотехномическа принос (същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като работен икотехномически трансцентит и като работно трансцентитално икотехномическо участие), (2) работен инцентитален икотехномически принос (същото като работен икотехномически инцентит и като работно
инцентитално икотехномическо участие), (3) работен центитален икономически принос (същото като работен икотехномически центит и като работно
центитално икотехномическо участие), (4) работен уницентитален икономически принос (същото като работен икотехномически уницентит и като работно уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под работен икотехномически принос обикновено се подразбира работният трансцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо участие;
РБ икотехномически принос)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на работния икотехномически принос според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно, субти
– субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с
точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут негови разновидности са
(1) работен икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтиобективит) и (2) работен икотехномически обтипринос (работен икотехномически обтиобективит) (фиг. 2).

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работен икотехномически принос и неговите разновидности (РБ – работен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИТП – икотехномически принос)

Икотехномически
принос
(ИТП)
(икотехномически обективит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически обективит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
{икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Уницентитален ИТП

Трансцентитален ИТП

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна определеност на
ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определност
на ИТП]

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТП

(сътворителен
икотехномически уницентит)

(сътворителен
икотехномически трансцентит)

(сътворителен
икотехномически инцентит)

(сътворителен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТП]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо състояние на външната определеност
на ИТП]

[общо състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа пригодност}

{трансцентитална икотехномическа пригодност}

{инцентитална икотехномическа пригодност}

{центитална
икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Работен (сметен) ИТП
(работен икотехномически
обективит)
[работно външно състояние на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
ИТП
(творчески
икотехномически обективит)
[творческо
външно състояние на ИТП]
{икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) уницентитален ИТП

Работен (сметен)
трансцентитален ИТП

Работен (сметен) инцентитален ИТП

Работен (сметен) центитален
ИТП

(работен икотехномически
уницентит)

(работен икотехномически
трансцентит)

(работен икотехномически
инцентит)

(работен икотехномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТП

Творчески (ползваем) трансцентитален ИТП

Творчески (ползваем) инцентитален ИТП

Творчески (ползваем) центитален ИТП

(творчески икотехномически
уницентит)

(творчески икотехномически
трансцентит)

(творчески икотехномически
инцентит)

(творчески икотехномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТП]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икотехномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически обективит)
[външно състояние на
ИТП]
{икотехномическа
задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномически обективит)
[вътрешно
със-тояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващо)
трансцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТП

(изпълнителен
икотехномически уницентит)

(изпълнителен
икотехномически трансцентит)

(изпълнителен
икотехномически инцентит)

(изпълнителен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[външно състояние на външната определеност на ИТП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномичес-ки диспозант)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален ИТП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТП

(съзидателен
икотехномически уницентит)

(съзидателен
икотехномически трансцентит)

(съзидателен
икотехномически инцентит)

(съзидателен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа изгодност}

{трансцентитална икотехномическа изгодност}

{инцентиталлна икотехномическа изгодност}

{центиталлна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворя(удовлетворя(удовлетворя(удовлетворяващ) уницентиващ) трансценващ) инцентиващ) центитаУнисъзидателтален ИТП
титален ИТП
тален ИТП
лен ИТП
ен (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващ) ИТП
икотехномиикотехномиикотехномиикотехноми(унисъзидатечески униценчески трансцен- чески инцентит)
чески центит)
лен икотехтит)
тит)
номически
[цялостно със[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно съсобективит)
тояние на вън- тояние на общатояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
[цялостно със- лостната опрената опредена ИТП]
тояние на
деленост на
леност на ИТП] леност на ИТП]
ИТП]
ИТП]
{инцентитал{центитална
{трансценти{икотехноми{уницентина
икотехноикотехномическа удовлет- тална икотех- тална икотехческа удовленомическа удов- мическа удоввореност}
номическа
летвореност}
твореност}
летвореност}
удовлетворе(вид икотехноност}
мически специфит)

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работния икономически принос са: работен възпроизводствен
икотехномически принос* (working reproductional ecotechnomic contribution),
работен производствен икотехномически принос* (working production
ecotechnomic contribution), работен разменен икотехномически принос*
(working exchange ecotechnomic contribution), работен разпределителен икотехномически принос* (working distributional ecotechnomic contribution), работен потребителен икотехномически принос* (working consumption
ecotechnomic contribution), работен стопанствен икотехномически принос*
(working protoeconomizing ecotechnomic contribution), работен следпроизводствен икотехномически принос* (working post-production ecotechnomic
contribution), работен предипотребителен икотехномически принос*
(working before-consumption ecotechnomic contribution), работен посреднически икотехномически принос* (working intermediationary ecotechnomic
contribution), работен бизнес икотехномически принос* (working business
ecotechnomic contribution), работен алокативен икотехномически принос*
(working allocative ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен икотехномически принос* (individual working ecotechnomic contribution),
фирмен работен икотехномически принос* (firm working ecotechnomic
contribution), обществен работен икотехномически принос* (social working
ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен усвояван икотехномически принос* (working
assimilated ecotechnomic contribution) и работен създаван икотехномически
принос* (working gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния икотехномически принос са (1) работен сустатитен
икотехномически принос (същото като работен икотехномически сустатит),
(2) работен субстатен икотехномически принос (същото като работен икотехномически субстат), (3) работна запасов икотехномически принос (същото като работен икотехномически запас), (4) работен икотехномически принос (същото като работен икотехномически сустатант). Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически
принос)
Сустатитен
ИТП

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество
на ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТП]

{икотехномическа пригодност}

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Работен (сметен) ИТП
(работен икотехреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
ИТП
(творчески
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТП]
{икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

Работен (смет- Работен (сметен) запасов
ен) сустатантен
ИТП
ИТП

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномически
запас)

(работен икотехреномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на външното същество
на ИТП]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

[творческо
[творческо
външно съсвъншно състотояние на вън- яние на общото
шното същессъщество на
тво на ИТП]
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

62

62

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически сустатит)

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
икотехномически запас)

(изпълнителен
икотехномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

[външно състоя- [външно със- [външно състоние на вътреш- тояние на вън- яние на общото
същество на
ното същество
шното същеИТП]
на ИТП]
ство на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
икотехномическа задоволеност}

{запасова
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден) запа-сов ИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

{икотехномическа изгодност}

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид
икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехреномически
сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на
икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически субстантит)
{икотехномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИТП]
(вид
икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномичес-ки субстантит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
ИТП

Унисъзидателен Унисъзидател(удовлетворяваен (удовлетщ) субстатен
воряващ) заИТП
пасов ИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатант-ен ИТП

(унисъзидателен икотехномически сустатит)

(унисъзидателен
икотехномически субстат)

(унисъзидателен икотехномически запас)

(унисъзидателен икотехномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИТП]

{икотехномическа
удовлетвореност}
(вид
икотех-

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

номически специфит)

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИТП]

РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (working
contribution) (ки) – във:
работен икотехномически принос;
работен инцентитален икотехномически принос;
работен трансцентитален икотехномически принос;
работен уницентитален икотехномически принос;
работен центитален икотехномически принос.

ecotechnomic

РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТИОБЕКТИВИТ* (working
ecotechnomic statiobjectivit) – същото като работен икотехномически обективит.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (working
ecotechnomic subtiincentite) – същото като работен инцентитален икотехномически субтипринос и като работна икотехномическа феност.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИОБЕКТИВИТ* (working
ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. работен икотехномически обективит.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (working ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически ингредиент,
който като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия
субтипринос (вж.), една от формите на съзидателния икотехномически субтипринос, една от разновидностите на изпълнителния икотехномически субтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа*
(ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна работна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна работна оценка, т.е. е субективнообективностна
работна
икотехномическа
оценка*
(subjectivelyobjectivitical working ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична работна икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic
working appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното икореномическо субтиучастие. Работният икотехномически субтипринос е форма на съществуване
на работната субтиикотехномическа енергия* (working subtiecotechnomic
energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената работна субтиикотехномическа активност* (working
subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна субтиикотехномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена работна субтиикотехномическа потенциалност* (working subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Работният икотехномически субтипринос акцентира върху дейността на
работния икотехномически субект, който формира структурата на работния
икотехномически субтиингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и
икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същност65
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа стратификационност) разновидности на работния икотехномически субтипринос са: (1) работен трансцентитален икотехномически
субтипринос (същото като работен икотехномически субтитрансцентит и
същото като работна икотехномическа ценностност и като работно икотехномическо усърдие), (2) работен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиинцентит и като работна
икотехномическа феност), (3) работен центитален икономически субтипринос (същото като работен икотехномически субтицентит и като работен
икотехномически диспотант), (4) работен уницентитален икономически
субтипринос (същото като работен икотехномически субтиуницентит и като
работен икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под работен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира
работеният трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо участие;
РБ икотехномически принос)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на работния икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работен икотехномически субтипринос и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния икотехномически субтипринос и тяхното масто сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната същностна икотехномическа стратификационност и ценностната икотехномическа ингредиентност
(ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномическа субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтиобективит)
{икотехномическа реализираност}

Уницентитална ИТСП

Трансцентитална ИТСП

Инцентитална
ИТСП

Центитална
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност
на ИТСП]

{уницентитална икотехномическа реализираност;

{трансцентитална икотехномическа реализираност;

{инцентитална икотехномическа реализираност;

{центитална
икотехномическа реализираност;

икотехномически диспотит}

икотехномическо усърдие}

икотехномическа феност}

икотехномически диспотант}

(вид икотехномически диспо-зит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Сътворителна
(пригодна)
ИТСП
(сътворителен
икотехномически субтиобективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТСП]
{сътворителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) центитална ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически субтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[общо състояние [общо състояна вътрешната
ние на външнаопределеност на та определеност
ИТСП]
на ИТСП]

[общо състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{сътворителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{сътворителна
центитална
икотехномическа реализираност;

сътворителен
икотехномически диспотит;

сътворително
икотехномическо усърдие;

сътворителна
икотехномическа феност;

сътворителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтипригодност}

трансцентитална икотехномическа субтипригодност}

инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

центитална
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Работна (сметна) ИТСП
(работен икотехномически
субтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТСП]
{работна икотехномическа
реализираност;
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИТСП

Работна (сметна)
трансцентитална ИТСП

Работна (сметна) инцентитална ИТСП

Работна (сметно) центитална
ИТСП

(работен икотехномически
субтиуницентит)

(работен икотехномически
субтитрансцентит)

(работен икотехномически
субтиинцентит)

(работен икотехномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТСП]

{работна уницентитална
икотехномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{работна инцентитална
икотехномическа реализираност;

{работна центитална икотехномическа
реализираност;

работен икотехномически
диспотит;

работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие);

работна икотехномическа
феност;

работен икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Творческа
(ползваема)
ИТСП
(творчески
икотехномически субтиобективит)
[творческо
външно състояние на ИТСП]
{творческа
икотехномическа реализираност;
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИТСП

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИТСП

Творческа (ползваема) инцентитална ИТСП

Творческа (ползваема) центитална ИТСП

(творчески икотехномически
субтиуницентит)

(творчески икотехномически
субтитрансцентит)

(творчески икотехномическисубтиинцентит)

(творчески икотехномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТСП]

[творческо външно състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{творческа
уницентитална икотехномическа реализи-раност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{творческа
центитална
икотехномическа реализираност;

творчески
икотехномически диспотит;

творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение);

творческа
икотехномическа феност;

творчески икотехномически
диспотант;

инцентитална
трансцентиикотехномитална икотехческа
ползваеномическа ползваема субтиза- ма субтизадоволеност}
доволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икотехномиикотехномичесческо явление)
ка същност)

центитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)
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(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтицентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиобективит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

[външно състояние на външната определеност на ИТСП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

[външно състояние на
ИТСП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа реализираност;

изпълнителен
икотехномически диспотит;

изпълнително
икотехномическо усърдие;

изпълнителна
икотехномическа феност;

изпълнителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

{изпълнителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)
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Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Съзидателна
(изгодна)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтиобективит)
[вътрешно състояние на
ИТСП]
{съзидателна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) центитална ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически субтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на външна-та определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТСП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа реализираност;

съзидателен
икотехномически диспотит;

съзидателно
икотехномическо усърдие;

съзидателна
икотехномическа феност;

съзидателен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа субтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

центитална
икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИТСП

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтиобективит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{унисъзидателна икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИТСП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
реализираност;

Унисъзидателна Унисъзидател-на
(удовлетворява- (удовлетворяваща) инцентища) центитално
тално ИТСП
ИТСП
(унисъзидателен икотехномичес-ки субтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

унисъзидателен икотехномически диспотит;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикотехномичестална икотехка реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидателно унисъзидателунисъзидатеикотехномилен икотехнона икотехноческо усърдие;
мически
диспомическа фетант;
ност;

уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икотехномичес-ка субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работния икотехномически субтипринос са: работен възпроизводствен икотехномически субтипринос* (working reproductional ecotechnomic subticontribution), работен производствен икотехномически субтипринос* (working production ecotechnomic subticontribution), работен разменен
икотехномически субтипринос* (working exchange ecotechnomic subticontribution), работен разпределителен икотехномически субтипринос* (working distributional ecotechnomic subticontribution), работен потребителен ико75
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически субтипринос* (working consumption ecotechnomic subticontribution), работен стопанствен икотехномически субтипринос* (working
protoeconomizing ecotechnomic subticontribution), работен следпроизводствен
икотехномически субтипринос* (working post-production ecotechnomic subticontribution), работен предипотребителен икотехномически субтипринос*
(working before-consumption ecotechnomic subticontribution), работен посреднически икотехномически субтипринос* (working intermediationary
ecotechnomic subticontribution), работен бизнес икотехномически субтипринос* (working business ecotechnomic subticontribution), работен алокативен
икотехномически субтипринос* (working allocative ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен икотехномически субтипринос* (individual working ecotechnomic subticontribution), фирмен работен икотехномически субтипринос* (firm working ecotechnomic subticontribution),
обществен работен икотехномически субтипринос* (social working
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен усвояван икотехномически субтипринос* (working assimilated ecotechnomic subticontribution) и работен създаван икотехномически субтипринос* (working gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния икотехномически субтипринос са (1) работен сустатитен икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтисустатит), (2) работен субстатен икотехномически субтипринос
(същото като работен икотехномически субтисубстат), (3) работен запасов
икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтизапас), (4) работен сустатантен икотехномически субтипринос (същото
като работен икотехномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от РАБОТА (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работния икотехномически субтипринос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтисубстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТСП
(сътворителен
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТСП]
{икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сустатитен
ИТСП

Субстатен
ИТСП

Запасов
ИТСП

Сустатантен
ИТСП

(икотехномически субтисустатит)

(икотехномически субтисубстат)

(икотехномически субтизапас)

(икотехномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИТСП]

[вътрешно същество на
ИТСП]

[външно същество на
ИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИТСП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
субтисубстат)

(сътворителен
икотехномически субтизапас)

(сътворителен
икотехномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[общо състояние на външното същество
на ИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
икотехномическа субтипригодност}

{запасова
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТСП
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИТСП]
{икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТСП

Работен (сметен)
субстатен ИТСП

Работен (сметен) запасов
ИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИТСП

(работен икотехномичес-ки
субтисустатит)

(работен икотехномически субтисубстат)

(работен икотехномически
субтизапас)

(работен икотехномически
субтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТСП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ИТСП
(творчески
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТСП

(творчески
икотехномически субтисустатит)

(творчески икотехномически
субтисубстат)

(творчески
икотехномически субтизапас)

(творчески икотехномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТСП
(изпълнителен
икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИТСП]
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтисубстантит)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
субтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически субтизапас)

(изпълнителен
икотехномически субтисустатант)

[външно състо- [външно състоя- [външно състоние на вътрешяние на външяние на цялосното
същество
на
ното
същество
тното същестИТСП]
на ИТСП]
во на ИТСП]
{субстатна
{запасова
{сустатитна
икотехномиикотехномиикотехномическа субтизаческа субтическа субтидоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехномичесикотехномиикотехномика
субстанция)
ческа
суперсчески сустит)
тан-та)

[външно състояние на общото
същество на
ИТСП]
{сустатантна
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТСП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтисустатит)

(съзидателен
икотехномически субтисубстат)

(съзидателен
икотехномически субтизапас)

(съзидателен
икотехномически субтисустатант)

[вътрешно със- [вътрешно със[вътрешно със- [вътрешно със[вътрешно
тояние
на
въттояние на вън- тояние на общотояние на цясъстояние на лостното съще- решното същест- шното същест- то същество на
ИТСП]
во на ИТСП]
во на ИТСП]
ИТСП]
ство на ИТСП]
{икотехноми- {сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
ческа субтииз- икотехномиикотехномиикотехномиикотехномигодност}
ческа
субтиизческа
субтиизческа
субтиизческа субтигодност}
годност}
годност}
изгодност}
(вид икотехномическо съ(вид съдържа- (вид съдържание (вид съдържа- (вид съдържадържание)
на икотехноние на икотех- ние на икотехние на икотехмическа
субсномическа суномически сусномически сустанция)
перстанта)
тант)
тит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТСП

(унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидател- (унисъзидателен
ен икотехно- икотехномически
ен икотехноикотехномимически субсубтисубстат)
мически субти- чески субтисустисустатит)
запас)
татант)
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вън- тояние на общотояние на цяното същество на шното същест- то същество на
лостното съИТСП]
щество на
во на ИТСП]
ИТСП]
ИТСП]
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
{субстатна
икотехномиикотехноми- икотехномичес- икотехномическа
субтиуческа
субтиуческа субтиукасубти удовдовлетворедовлетворедовлетворелетвореност}
ност}
ност}
ност}
(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (working ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
работен икотехномически субтипринос;
работен инцентитален икотехномически субтипринос;
работен трансцентитален икотехномически субтипринос;
работен уницентитален икотехномически субтипринос;
работен центитален икотехномически субтипринос.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecotechnomic subtitranscentite) – същото като работен трансцентитален икотехномически субтипринос и като работно икотехномическо усърдие.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (working
ecotechnomic subtiunicentite) – същото като работен уницентитален икотехномически субтипринос и като работен икотехномически диспотит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (working ecotechnomic subticentite) – същото като работен центитален икотехномически субтипринос и като работен икотехномически диспотант.
РАБОТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(working
ecotechnomic transcentite) – същото като работен трансцентитален икотехномически принос.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРУД* (working ecotechnomic labour) –
същото като текущ работен трудов производствен икотехномически фактор.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (working ecotechnomic
unicentite) – същото като работен уницентитален икотехномически принос.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working ecotechnomic factor)
(ки) – във:
интегрален работен производствен икотехномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор;
работен производствен икотехномически фактор;
работен трудов производствен икотехномически фактор;
работен физически производствен икотехномически фактор;
текущ работен производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (working ecotechnomic physite)
– същото като текущ работен физически производствен икотехномически
фактор.
РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (working ecotechnomic
centite) – същото като работен центитален икотехномически принос.
РАБОТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТАНТ*
(working
ecounirenomic dispotant) – същото като работен икоуниреномически субтицентит и като работно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТИТ*
(working
ecounirenomic dispotite) – същото като работен икоуниреномически субтиуницентит и като работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
РАБОТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(working
ecounirenomic incentite) – същото като работно инцентитално икоуниреномическо участие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic obtiincentite) – същото като работна инцентитална икоуниреномическа заделеност и като работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (working
ecounirenomic obtisubstantite) – същото като работен икоуниреномически обтит.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (working
ecounirenomic obtisubstantite) – същото като работно икоуниреномическо
обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (working ecounirenomic
obtite), работен икоуниреномически обтисубстантит, (*) – вътрешен работен статут (вътрешно-присъщ работен статут) на икоуниреномическия
предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата
система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още
вътрешен работен икоуниреномически статут* (internal working
ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия обтит (вж.), една от формите на съзидателния икоуниреномически обтит, една
от разновидностите на изпълнителния икоуниреномически обтит и един от
конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); работен обтит на икоуниреномическия предмет (и работен обтит на работния субтит на икоуниреномическия предмет). Той е работния икотехномически обтиобективит (вж. работен икотехномически обективит) и работния икономически обтисубективит (вж. работен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Работният икоуниреномичес83
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки обтит е такава субстантивностна работна оценка на икоуниреномическия
предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент), дадена от работения
икоуниреномическия субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и
ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана работна субстантивностна
оценка или още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работена икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical working ecounirenomic
appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният работен
икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен работен ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна работна икоуниреномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен работен икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на работния икоуниреномически обтит е
работният икоуниреномически субтит (работният икоуниреномически субтисубстантит). Работният икоуниреномически обтит и икоработният униреномически субтит са категории на статута на работния икоуниреномически
предмет* (statute of the working ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Работният икоуниреномически обтит се снема в работния икоуниреномически субтит: работният икоуниреномически субтит е икоуработния ниреномически обтит в
снет вид. Работният икоуниреномически субит е скрит в работния икоуниреномически обтит, а работният икоуниреномически обтит [който е първичният
(примитивният) и определящият статут на работния икоуниреномически
предмет] се разкрива чрез работния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на работния икоуниреномически
предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Работен икоуниреномически обтит (РБ = работен)
РБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субстантит;
РБ икоуниреномически
статит)

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

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

Обективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
РБ обтисубстантит;
РБ икоуниреномически
обтит)

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

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

Субективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субтисубстантит;
РБ икоуниреномически
субтит)

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

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

РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic obtitranscentite) – същото като работна трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic obtiunicentite) – същото като работна уницентитална икоуниреномическа заделеност и като работно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие.
РАБОТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(working
ecounirenomic obticentite) – същото като работна центитална икоуниреномическа заделеност и като работно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (working
ecounirenomic statisubstantite) – същото като работен икоуниреномически субстантит;
РАБОТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБСТАНТИТ*
(working
ecounirenomic substantite), работен икоуниреномически статит, работен
икоуниреномически статисубстантит, работно икоуниреномическо участие, (*) – работен икономически субективит и работен икотехномически
обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.), една от формите на съзидателния икоуниреномически субстантит, една от разновидностите на изпълнителния икоуниреномически субстантит и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният работен икоуниреномически ингредиент*
(statedly-substantivitical working ecounirenomic ingredient), какъвто е всеки работен икоуниреномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между работния икономически субективит и работния икотехномически
обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална
природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната
субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което работният икоуниреномически субект има към природата на наблюдавания и
оценявания работен икоуниреномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, работният икотехномически обективит е общо понятие за работен икотехномически обтиобективит и работен икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо понятие за работен икономически обтисубекти86
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вит и работен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези
двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически
статут на работния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на работния икоуниреномически субстантит, което се извършва от работния икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж.
икореномически субект.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Работен икоуниреномически субстантит (РБ = работен)
РБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субстантит;
РБ икоуниреномически
статит)

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

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

Обективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
обтисубстантит;
РБ икоуниреномически
обтит)

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

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

Субективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субтисубстантит;
РБ икоуниреномически
субтит)

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

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

РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic subtiincentite) – същото като работна икоуниреномическа феност и като работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (working
ecounirenomic subtisubstantite) – същото като работен икоуниреномически субтит.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (working
ecounirenomic subtisubstantite) – същото като работно икоуниреномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (working ecounirenomic
subtite), работен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – външен работен статут (външно-присъщ работен статут) на икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен работен икоуниреномически статут* (external working ecounirenomic
statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.), една
от формите на съзидателния икоуниреномически субтит, една от разновидностите на изпълнителния икоуниреномически субтит и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност);
работен субтит на икоуниреномическия предмет (и работен субтит на работния обтит на икоуниреномическия предмет). Той е работният икотехномически субтиобективит (вж. работен икотехномически обективит) и работеният икономически субтисубективит (вж. работен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Работният икоуниреномически субтит е такава субстантивностна работна оценка на работния икоуниреномическия предмет (респ. на работния икоуниреномически ингредиент), дадена
от работения икоуниреномически субект, която е съобразена с (произтича
от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е найдобрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече):
това е субективно-изисквана работена субстантивностна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работена икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical working ecounirenomic appraisement [на
която отговаря субективно-субстан-тивностният работен икоуниреноми89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен работен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия
субстантивностен работен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубстантивностна работна икоуниреномическа оценка (респ. непосредственосубстантивностен работен икоуниреномически ингредиент).
Работният икоуниреномически субтит (работният икоуниреномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на работния икоуниреномически обтит. Работният икоуниреномически обтит и работният икоуниреномически субтит са категории на статута на работния икоуниреномически
предмет* (statute of the working ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Работният икореуниномически обтит се снема в работния икореномически субтит: работният икоуниреномически субтит е работният икоуниреномически обтит в снет
вид. Работният икоуниреномически субит е скрит в работния икоуниреномически обтит, а работният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на работния икоуниреномически предмет]
се разкрива чрез работния икоуниноремически субтит [който е вторичният
(производният) и решаващият статут на работния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.

90

90

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Работен икоуниреномически субтит (РБ = работен)
РБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субстантит;
РБ икоуниреномически
статит)

РБ икономически
ингредиент
(статидно-субективностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икономически
субективит;
РБ икономически
статисубективит)

РБ икотехномически
ингредиент
(статидно-обективностен
РБ икореномически
ингредиент)
(РБ икотехномически
обективит;
РБ икотехномически
статиобективит)

Обективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
обтисубстантит;
РБ икоуниреномически
обтит)

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

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

Субективен
РБ икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
РБ икоуниреномически
ингредиент)
(РБ икоуниреномически
субтисубстантит;
РБ икоуниреномически
субтит)

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

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

РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic subtitranscentite) – същото като работна икоуниреномическа
ценностност и като работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
91

91

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic subtiunicentite) – същото като работен икоуниреномически диспотит и като работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic subticentite) – същото като работен икоуниреномически диспотант и като работно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (working
ecounirenomic transcentite) – същото като работно трансцентитално икоуниреномическо участие.
РАБОТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(working
ecounirenomic unicentite) – същото като работно уницентитално икоуниреномическо участие.
РАБОТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (working ecounirenomic
centite) – същото като работно центитално икоуниреномическо участие.
РАБОТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (working
incentital economic interest) – същото като работна инцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиинцентит.
РАБОТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС*
(working incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически обтиинцентит, работна
инцентитална икотехномическа заделеност, работна инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – работен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически субект
[на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical
working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос (вж.), една от
формите на съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос, една
от разновидностите на изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа*
(ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциони92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният инцентитален икотехномически обтипринос е работен икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна работна оценка или още е обективно отражение
на обективно-необходимата обективностна работна оценка, т.е. е обективнообективностна работна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical
working ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна работна икотехномическа оценка* (objectiveneous working ecotechnomic
appraisement). Работното инцентитално икотехномическо обтиучастие е
форма на съществуване на работната инцентитална обтиикотехномическа енергия* (working incentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална обтиикотехномическа активност* (working incentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна инцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена работна инцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (working incentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
работния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният инцентитален икотехномически обтипринос са: работен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(working reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), работен производствен инцентитален икотехномически обтипринос* (working production incentital ecotechnomic obticontribution), работен разменен инцентитален
икотехномически обтипринос* (working exchange incentital ecotechnomic
obticontribution), работен разпределителен инцентитален икотехномически обтипринос* (working distributional incentital ecotechnomic obticontribution),
работен потребителен инцентитален икотехномически обтипринос*
(working consumption incentital ecotechnomic obticontribution), работен стопанствен инцентитален икотехномически обтипринос* (working protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution), работен следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (working postproduction incentital ecotechnomic obticontribution), работен предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (working beforeconsumption incentital ecotechnomic obticontribution), работен посреднически
инцентитален икотехномически обтипринос* (working intermediationary
incentital ecotechnomic obticontribution), работен бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (working business incentital ecotechnomic
obticontribution), работен алокативен инцентитален икотехномически обтипринос* (working allocative incentital ecotechnomic obticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен инцентитален икотехномически обтипринос* (individual working incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен работен инцентитален икотехномически обтипринос* (firm working incentital
ecotechnomic obticontribution), обществен работен инцентитален икотехномически обтипринос* (social working incentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен инцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (working incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и работен инцентитален създаван икотехномически обтипринос* (working
incentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния инцентитален икотехномически обтипринос са (1) работен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (work95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ing sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически обтисустатит* (working incentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) работен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (working substatum incentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като работен инцентитален икотехномически обтисубстат*
(working incentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) работен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (working stock incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически обтизапас* (working incentital ecotechnomic obtistock)], (4) работен
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (working
sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически обтисустатант* (working incentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния инцентитален икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИТОП – инцентитален икотехномически обтипринос)

Инцентитален
икотехномически обтипринос
(ИЦИТОП)
(инцентитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТОП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Работен (сметен) ИЦИТОП
(работен инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномичес-ка форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатит;

(работен инцентитален икотехномически
обтисубстат;

(работен инцентитален икотехномически обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов
икотехномически обтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ИЦИТОП
(творчески инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномичес-ка
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномичес-ка форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически обтиинцентит)

творчески запасов икотехномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТОП
(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТОП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обти-запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТОП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтизапас;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ИЦИТОП
ИЦИТОП
ИЦИТОП
ИЦИТОП
Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТОП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномичес-ки обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(working incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икотехномически инцентит, (*) – работен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически субект
[на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство); общо понятие за работен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически суб103
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиинцентит и като работна икотехтомическа феност) и работен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически
обтиинцентит и като работна инцентитална икотехномическа зададеност)
(вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.), една от формите на съзидателния инцентитален икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния инцентитален
икотехномически принос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният инцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на работната инцентитална икотехномическа енергия (working incentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална икотехномическа активност* (working incentital ecotechnomic
activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена работна инцентитална икотехномическа потенциалност*
(working incentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на работното инцентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работния икотехномически принос
(вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работния
инцентитален икотехномически принос са (1) работен инцентитален икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтиинцентит) и (2) работен инцентитален икотехномически обтипринос (работен икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работния инцентитален икотехномически принос са: работен
възпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (working reproductional incentital ecotechnomic contribution), работен производствен инцентитален икотехномически принос* (working production incentital ecotechnomic contribution), работен разменен инцентитален икотехномически
принос* (working exchange incentital ecotechnomic contribution), работен разпределителен инцентитален икотехномически принос* (working distributional incentital ecotechnomic contribution), работен потребителен инцентитален икотехномически принос* (working consumption incentital ecotechnomic contribution), работен стопанствен инцентитален икотехномически
принос* (working protoeconomizing incentital ecotechnomic contribution), работен следпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (working
post-production incentital ecotechnomic contribution), работен предипотребителeн инцентитален икотехномически принос* (working beforeconsumption incentital ecotechnomic contribution), работен посреднически инцентитален икотехномически принос* (intermediationary working incentital
ecotechnomic contribution), работен бизнес икотехномическии принос*
(working business incentital ecotechnomic contribution), работен алокативен
инцентитален икотехномически принос* (working allocative incentital
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален работен инцентитален икотехномически принос* (individual working incentital ecotechnomic
contribution), фирмен работен инцентитален икотехномически принос*
(firm working incentital ecotechnomic contribution), обществен работен инцентитален икотехномически принос* (social working incentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен инцентитален усвояван икотехномически принос* (working incentital assimilated ecotechnomic contribution) и работен инцентитален създаван икотехномически принос* (working incentital gived
ecotechnomic contribution).
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния инцентитален икотехномически принос са (1) работен
сустатитен инцентитален икотехномически принос* (working sustatitic
incentital ecotechnomic contribution) [същото като работен инцентитален
икотехномически сустатит* (working incentital ecotechnomic sustatite)], (2)
работен субстатен инцентитален икотехномически принос* (working
substatum incentital ecotechnomic contribution) [същото като работен инцентитален икотехномически субстат* (working incentital ecotechnomic
substatum)], (3) работен запасов инцентитален икотехномически принос*
(working stock incentital ecotechnomic contribution) [същото като работен инцентитален икотехномически запас* (working incentital ecotechnomic
stock)], (4) работен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (working sustatantal incentital ecotechnomic contribution) [същото като работен инцентитален икотехномически сустатант* (working incentital
ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния инцентитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИЦИТП – инцентитален икотехномически принос)

Инцентитален
икотехномически принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален икотехномически
сустатит;

(инцентитален икотехномически
субстат;

(инцентитален
икотехномически запас;

(инцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
инцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТП

Работен (сметен) ИЦИТП

(работен инцентитален икотехномически сустатит;

(работен инцентитален икотехномически субстат;

(работен инцентитален
икотехномически запас;

(работен инцентитален икотехномически сустатант;

(работен инцентитален икотехноми-чески
субстантит)

работен сустатитен икотехномически инцентит)

работен субстатен икотехномически инцентит)

работен запасов икотехномически инцентит)

работен сустатантен икотехномически инцентит)

[работно външно състояние
на ИЦИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Творчески
(ползваем)
ИЦИТП
(творчески инцентитален
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ИЦИТП
тен ИЦИТП

Творчески
(ползваем) запасов ИЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТП

(творчески инцентитален
икотехномически сустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субстат;

(творчески инцентитален
икотехномически запас;

(творчески инцентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически инцентит)

творчески субстатен икотехномически
инцентит)

творчески запасов икотехномически инцентит)

творчески сустатантен икотехномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТП
(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИЦИТП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ИЦИТП
ИЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ИЦИТП

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (working incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икотехномически субтиинцентит,
работна икотехномическа феност, (*) – работен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна проекция
количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически
субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical
working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика). Работният инцентитален икотехномически субтипринос е работен икотехномически ингре114

114

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент в качеството му на субективно-изисквана обективностна работна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна работна оценка, т.е. е субективно-обективностна работна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical working ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична работна икотехномическа
оценка* (objectivistical working ecotechnomic appraisement); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос (вж.), една от
формите на съзидателния инцентитален икотехномически субтипринос, една
от разновидностите на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа*
(ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното инцентитално икореномическо субтиучастие. Работният инцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на работната инцентитална субтиикотехномическа енергия* (working incentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална субтиикотехномическа активност* (working incentital
subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна инцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (working incentital subtiecotechnomic
potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на работния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен инцентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният инцентитален икотехномически субтипринос са: работен възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(working reproductional incentital ecotechnomic subticontribution), работен производствен инцентитален икотехномически субтипринос* (working production incentital ecotechnomic subticontribution), работен разменен инцентитален икотехномически субтипринос* (working exchange incentital ecotechnomic subticontribution), работен разпределителен инцентитален икотехномически субтипринос* (working distributional incentital ecotechnomic subticontribution), работен потребителен инцентитален икотехномически субтипринос* (working consumption incentital ecotechnomic subticontribution),
работен стопанствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(working protoecotechnomizing incentital ecotechnomic subticontri-bution), работен следпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(working post-production incentital ecotechnomic subticontribution), работен предипотребителен инцентитален икотехномически субтипринос* (working
before-consumption incentital ecotechnomic subticontribution), работен посреднически инцентитален икотехномически субтипринос* (working intermediationary incentital ecotechnomic subticontribution), работен бизнес икотехномически субтипринос* (business incentital ecotechnomic subticontribution),
работен алокативен инцентитален икотехномически субтипринос*
(working allocative incentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален работен инцентитален икотехномически субтипринос*
(individual working incentital ecotechnomic subticontribution), фирмен работен
инцентитален икотехномически субтипринос* (firm working incentital
ecotechnomic subticontribution), обществен работен инцентитален икотехномически субтипринос* (social working incentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен инцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (working incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и работен инцентитален създаван икотехномически субтипринос* (working
incentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния инцентитален икотехномически субтипринос са (1)
работен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос*
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(working sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически субтисустатит* (working incentital
ecotechnomic subtisustatite)], (2) работен субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (working substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически субтисубстат* (working incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) работен запасов
инцентитален икотехномически субтипринос* (working stock incentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически субтизапас* (working incentital ecotechnomic subtistock)], (4) работен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос* (working sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен
инцентитален икотехномически субтисустатант* (working incentital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния инцентитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИТСП – инцентитален икотехномически субтипринос)

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТСП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТСП
Работен (сметен) ИЦИТСП
(работен инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТСП

(работен инцен- (работен инцентитален икотитален икотехномически
техномически
субтисустатит;
субтисубстат;

(работен инцентитален икотехномически субтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиинцентит)

работен субстатен икотехномически субтиинцентит)

работен запасов
икотехномически субтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Творчески
(ползваем)
ИЦИТСП
(творчески
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически субтиинцентит)

творчески запасов икотехномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
инцентита-лен
инцентита-лен
инцентитален
инцентита-лен
икотехномичес- икотехномичес- икотехномичесикотехноки субтисустаки субтисубски субтизапас;
мически субти(изпълнителен
тит;
тат;
сустатант;
инцентитален
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
икотехномизапасов
икотехсустатитен ико- субстатен икосустатантен
чески субтиномически
субтехномически
техномически
икотехномичессубстантит)
тиинцентит)
субтиинцентит) субтиинцентит)
ки субтиинцен[външно състит)
тояние на
[външно състо- [външно състо- [външно състо- [външно състоИЦИТСП]
яние на външяние на цялост- яние на вътрешяние на общото
ното
същество
{инцентиното същество
ното същество
същество на
тална икона ИЦИТСП]
на ИЦИТСП]
на ИЦИТСП]
ИЦИТСП]
техномическа
{запасова ин{сустатитна
{субстатна
{сустатантна
субтизадовоцентитална
инцентиинцентиинцентиленост}
тална икотех- тална икотех- икотехномичес- тална икотех(вид икотехнока субтизадовономическа
номическа
номическа
мическа форленост}
субтизадовосубтизадовосубтизадовома)
леност}
леност}
леност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехноикотехномиикотехномиикотехномимически сусческа субстанческа суперсчески сустант)
тит)
ция)
танта)
Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТСП
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТСП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;
съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)
[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]
{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустит)

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ИЦИТСП
ИЦИТСП
ИЦИТСП
ИЦИТСП
Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТСП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ОБТИИНЦЕНТИТ (working obtiincentite) (ки) – във:
работен икореномически обтиинцентит (същото като работна инцентитална икореномическа заделеност и като работно инцентитално икореномическо обтиучастие);
РАБОТЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual working consumption economic product) – интерпретация
на потребителния икономически продукт [индивидуален] qp = q(I) като опредметеност qvc = qvc(I) на индивидуално работно икономическо усвояване
(individual working economic assimilation), който (продукт) участвува в индивидуалното икономическо потребление (като фаза на индивидуалното икономи125
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо възпроизводство)] на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица и който (индивид) от своя страна се възпроизвежда като
трудов производствен икономически фактор. Изразява свойството на индивидуалния продукт да носи и да отдава при удовлетворяването на потребителските потребности в индивидуалното потребление опредметена в него работа
(резултат от положени усилия), извършена при прилагането на производителските способности в индивидуалното производство. Затова представлява продуктова работна потребителна икономическа опредметеност и служи като идентификатор на работните потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови] от qvc = qvc(I) специфични единици и има същото
като тях означение.
Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават (1)
индивидуален работен необходим потребителен икономически продукт*
(individual working indispensable consumption economic product) iqvc = iqvc(I),
(2) индивидуален работен принаден потребителен икономически продукт*
(individual working surplus consumption economic product) sqvc = sqvc(I) и (3)
индивидуален работен цялостен потребителен икономически продукт*
(individual working entire consumption economic product) eqvc = eqvc(I). Когато
не е посочено друго, под индивидуален работен потребителен икономически
продукт обикновено се подразбира индивидуалният работен цялостен потребителен икономически продукт.
Според факторната икономическа обусловеност разновидности на индивидуалния работен потребителен икономически продукт са индивидуалният
работен трудово-обусловен потребителен икономически продукт*
(individual working labourly-conditional consumption economic product) qvc(I)(L),
индивидуалният работен физическо-обусловен потребителен икономически продукт* (individual working physically-conditional consumption economic
product) qvc(I)(H) и индивидуалният работен трудово-физическо обусловен
потребителен икономически продукт* (individual working labourlyphysically-conditional consumption economic product) qvc(I)(LH).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуален работен потребителен икономически продукт qvc(I) = qvc(I)(E)
се конституират още и съответстващите на последния понятия за индивидуален работен потребителен консуматорски продукт* (individual working
consumption consumptionary product) qvc(I)(C), индивидуален работен потребителен стопански продукт* (individual working consumption protoeconomic
product) qvc(I)(P), индивидуален работен потребителен пазарно126
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт* (individual working consumption marketly-economic
product) qvc(I)(M) и индивидуален работен потребителен финансовопазарно-икономически продукт* (individual working consumption financiallymarketly-economic product) qvc(I)(N). Общо за всички тях е понятието за индивидуален работен потребителен поддържащ продукт* (individual working
consumption sustenance /sustaining/ product) qvc(I)(Z) (за индивидуален работен
потребителен продукт при поддържането).
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (working production economic charge) – същото като текущ работен производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working production economic charge) (ки) – във:
работен производствен икономически заряд (същото като текущ работен
производствен икономически фактор);
работен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ
работен трудов производствен икономически фактор);
работен физически производствен икономически заряд (същото като текущ работен физически производствен икономически фактор).
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual working production economic product) – интерпретация на производствения икономически продукт [индивидуален] qp = qp(I) като
опредметеност qvp = qvp(I) на индивидуални икономически усилия (individual
economic exertions), който (продукт) участвува в индивидуалното икономическо производство (като фаза индивидуалното икономическо възпроизводство)
на индивида производител като възпроизводствена икономическа единица и
който (индивид) от своя страна се възпроизвежда като трудов производствен
икономически фактор. Изразява свойството на индивидуалния продукт да
приема и да носи извършена при прилагането на производителските способности в индивидуалното производство и опредеметена в него работа (резултат
от положени усилия). Затова представлява продуктова работна производствена икономическа опредметеност и служи като идентификатор на работните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]
от qvp = qvp(I) специфични единици и има същото като тях означение.
Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават (1)
индивидуален работен необходим производствен икономически продукт*
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual working indispensable production economic product) iqvp = iqvp(I), (2)
индивидуален работен принаден производствен икономически продукт*
(individual working surplus production economic product) sqvp = sqvp(I) и (3) индивидуален работен цялостен производствен икономически продукт*
(individual working entire production economic product) eqvp = eqvp(I). Когато не
е посочено друго, под индивидуален работен производствен икономически
продукт обикновено се подразбира индивидуалният работен цялостен производствен икономически продукт.
Според факторната икономическа обусловеност разновидности на индивидуалния работен икономически продукт са индивидуалният работен трудово-обусловен производствен икономически продукт* (individual working
labourly-conditional production economic product) qvp(I)(L), индивидуалният
работен физическо-обусловен производствен икономически продукт*
(individual working physically-conditional production economic product) qvp(I)(H)
и индивидуалният работен трудово-физическо обусловен производствен
икономически продукт* (individual working labourly-physically-conditional
production economic product) qvp(I)(LH).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуален работен икономически продукт qvp(I) = qvp(I)(E) се конституират още и съответстващите на последния понятия за индивидуален работен
производствен консуматорски продукт* (individual working production
consumptionary product) qvp(I)(C), индивидуален работен производствен
стопански продукт* (individual working production protoeconomic product)
qvp(I)(P), индивидуален работен производствен пазарно-икономически продукт* (individual working production marketly-economic product) qvp(I)(M) и
индивидуален работен производствен финансово-пазарно-икономически
продукт* (individual working production financially-marketly-economic product)
qvp(I)(N). Общо за всички тях е понятието за индивидуален работен производствен поддържащ продукт* (individual working production sustenance
/sustaining/ product) qvp(I)(Z) (за индивидуален работен продукт при поддържането).
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working
production economic factor) (подразбиран като предметностен работен производствен икономически фактор) (*) – интерпретация на производствения
икономически фактор xp като опредметеност xvp на работната ценност на
производствения икономически фактор W(xvp) и като нейна факторна пред128
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------метна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на работното усърдие на производствения икотехномически
фактор W (xvp) [същото като работно икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор) и като факторно икономическо усилие* (factor economic exertion), следователно работният производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие] и която
ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на
икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа
стойност от производствения икономически фактор при осъществяването на
икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава
икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да
удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява факторова стойностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностните и усилностните
(които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности.
Представлява една от формите на съществуване на съзидателния производствен икономически фактор xwp. Той е и предметна икономическа оценка на работния производствен икотехномически фактор (вж. работен производствен
икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на работния производствен икономически фактор са интегралният работен
производствен икономически фактор xvp(Y) и текущият работен производствен икономически фактор xvp(X). Според производствената икономическа
факторност форми на неговото съществуване са работният трудов производствен икономически фактор lvp и работният физически производствен
икономически фактор hvp, зависимостта между които се основава върху зависимостта между работната ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lvp) [респ. стойността на трудовия производствен икономически фактор V(lp)] и работната ценност на физическия производствен икономически фактор W(hvp) [респ. стойността на физическия производствен
икономически фактор V(hp)], а оттам – и върху зависимостта между работното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор [същото
като трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор [същото като физическо икотехномическо усилие (на
129
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическия производствен икотехномически фактор)]. Работният производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xup негови предметностни единици (характерни за работния производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценност на производствения икономически фактор W(xvp) (на неговата стойност). Според
факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен работен производствен икономически фактор* (labourlydeterminate working production economic factor) и физическо-определен работен производствен икономически фактор* (physically-determinate working
production economic factor). Някои от разновидностите на работния производствен икономически фактор са показани във фиг. 1. Вж. също производствени
икономически фактори.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен трудов
произ. ик. фактор

Работен физичпроиз. ик. фактор

Работен производствен
икономически
фактор

Трудовоопределен работен трудов
производствен
икономически
фактор

Трудово-определен работен
физически производствен икономически фактор

Трудовоопределен работен производствен икономически фактор

Физическоопределен работен трудов
производствен
икономически
фактор

Физическо-определен работен физически
производствен
икономически
фактор

Физическоопределен работен производствен икономически фактор

Интегрален тру
дово-определен
работен производствен икономически фактор

Текущ трудовоопределен работен производствен икономически фактор

Трудовоопределен работен производствен икономически фактор

Интегрален физическо-определен работен
производствен
икономически
фактор

Текущ физическо-определен работен
производствен
икономически
фактор

Физическоопределен тработен производствен икономически фактор

Интегрален работен производствен икон. фактор

Текущ работен
производствен
икономич. фактор

Работен производствен
икономически
фактор

Фиг. 1. Разновидности на работния производствен икономически фактор
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работният, работният трудов и работният физически производствен
икономически фактор като факторно-инцентитален работнофакторен икономически спeцифат
Работният производствен икономически фактор xwp (в характерни за
работния фактор предметностни единици) [и представен от работната ценност на производствения икономически фактор W(xvp)] има статута на икономическо съдържание, а работният трудов производствен икономически
фактор lup (в характерни за работния трудов фактор предметностни единици)
[и представен от работната ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lvp)] и работният физически производствен икономически
фактор hup (в характерни за работния физически фактор предметностни единици) [и представен от работната ценност на физическия производствен
икономически фактор W(hvp)] са негови взаимодействащи си икономически
форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга
(неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усърдие е
невъзможно. В това им качество работният, работният трудов и работният физически производствен икономически фактор образуват вид факторноинцентитален работно-факторен икономически специфат* (factorlyincentital workingly-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина работен
производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от работен трудов производствен икономически фактор
и работен физически производствен икономически фактор, в които работният
фактор се е опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен работен производствен икономически фактор* (total factorly-specifatic working
production economic factor) (общ работен фактор на работния трудов и работния физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ
работен производствен икономически фактор може да се прояви в различни
комбинации от работен трудов и работен физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия работноспецифатен фактор съществува заместване между трудовия и физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на работния производствен икономически фактор* (factorly-incentital indifference
curve of the working production economic factor) ICxvp-incf (фиг. 2). За целта се използва означението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xvp f = xvp(lvp, hvp)
за функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икономически фактор като функция на работния трудов производствен икономически фактор lvp и работния физически производствен икономически фактор hup.
Освен това
mxvpl =

∂xvp(lvp, hvp) ∂xvp f
=
∂lvp
∂lvp

е пределният факторно-специфатен работен фактор на работния трудов
производствен икономически фактор* (marginal factory-specifatic working
factor of the working labour production economic factor), а
mxvph =

∂xvp(lvp, hvp) ∂xvp f
=
∂hvp
∂hvp

е пределният факторно-специфатен работен фактор на работния физически производствен икономически фактор* (marginal factorly-specifatic
working factor of the working physical production economic factor).
Работен физически производствен
икономически фактор
hvp
ICxvp-incf

0

lvp
Работен трудов производствен
икономически фактор

Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на работния производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансформирането на работния производствен икономически фактор в
работен трудов и работен физически производствен икономически фактор се
определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване
на работния производствения икономически фактор* (incentital factorlyspecificitical objectification of the working production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване*
(specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на работния производствен икономически фактор* (labour
incentital factor-specificitical objectification of the working production economic
factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на работния производствен икономически фактор* (physical incentital
factor-specificitical objectification of the working production economic factor). Обратният процес на трансформиране на работния трудов и работния физически
производствен икономически фактор в работен производствен икономически
фактор, представен от функцията
xvp f = xvp(lvp, hvp)

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на работния трудов и работния физически производствен икономически фактор*
(incentital factorly-specificitical intensioning of the working labour and working
physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното
икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и
на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икономически фактор
xvp f = xvp(lvp, hvp)

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на работния производствен икономически фактор ICxvp-incf. Затова уравнението на кривата ICxvp-incf при дадено равнище на общия факторноспецифатен работен производствен икономически фактор е
xvp f = xvp(lvp, hvp) = const.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен работен производствен икономически фактор
xvp f = xvp(lvp, hvp) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
работния производствен икономически фактор ICxvp-incf, която е низходяща (и
изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на работния трудов и на работния физически производствен икономически фактор
се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества
намаляването на другото. Положението, че един и същ работен производствен
фактор може да съответства на различни комбинации на работен трудов и работни физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на работния трудов и работния
физически производствен икономически фактор (dlvp, dhvp) (т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на работния
производствен икономически фактор ICxvp-incf) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икономически фактор е
нейният пълен диференциал
dxvp(lvp, hvp) =
= mxvpl (lvp, hvp)dlvp + mxvph (lvp, hvp)dhvp

или, което е същото,
dxvp(lvp, hvp) =
∂xvp(lvp, hvp)
∂xvp(lvp, hvp)
=
dlvp +
dhvp.
∂lvp
∂hvp

Когато измененията в количествата на работния трудов и работния физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена
факторно-инцентитална крива на безразличието на работния производствен
икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икономически фактор е нулев. Това
е така, защото противоположните изменения в работния трудов и в работния
физически производствен икономически фактор запазват непроменен техния
общ факторно-специфатен работен производствен икономически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dxvp(lvp, hvp) =
= mxvpl (lvp, hvp)dlvp + mxvph (lvp, hvp)dhvp = 0.
Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на работния трудов и работния физически
производствен
икономически
фактор*
(workingly-factorly-equivalent
substitution of the working labour and working physical production economic
factor). То е работно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия
факторно-специфатен работен производствен икономически фактор
mxvpl (lvp, hvp )dlvp и mxvph (lvp, hvp )dhvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
работен производствен икономически фактор, по отношение на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие,
се извежда пределната норма на работно-факторно-еквивалентно заместване на работния трудов и работния физически производствен икономически фактор* (marginal rate of the workingly-factorly-equivalent substitution of
the working labour and working physical production economic factor)
MRXVPSlh =
−

mxvpl (lvp, hvp)
dhvp
=−
=
dlvp
mxvph (lvp, hvp)

∂xvp(lvp, hvp) ∂xvp(lvp, hvp)
:
.
∂lvp
∂hvp

dhvp
dlvp
между двата диференциални прираста на количествата на работния трудов и
работния физически производствен икономически фактор (единият от които е
положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение

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

−

mxvpl (lvp, hvp)
mxvph (lvp, hvp)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределния факторно-специфатен работен фактор на работния трудов
производствен икономически фактор и пределния факторно-специфатен работен фактор на работния физически производствен икономически фактор. Пределната норма на работно-факторно-еквивалентното заместване на работния
трудов и работния физически производствен икономически фактор MRXVPSlh
показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на работния производствен икономически фактор ICxvp-incf с колко единици трябва да се намали обемът на работния физически производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на работния трудов
производствен икономически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен работен производствен икономически фактор да остане
постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата
единица (например индивидът) намалява прилагания от нея работен физически
производствен икономически фактор, като икономисаният от това работен
производствен икономически фактор използва да разшири прилагания от нея
работния трудов производствен икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икономически фактор е
xvp f = xvp(lvp, hvp)

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния работен
производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of
the factorly-specifatic working production economic factor) H ( xvp ) lh , която се
състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
 ∂ 2 xvp(lvp, hvp) ∂ 2 xvp(lvp, hvp) 


,
2
∂
lvp
∂
hvp
∂
lvp
 > 0.
H ( xvp) lh =  2
2
∂ xvp(lvp, hvp) ∂ xvp(lvp, hvp) 
,


2
∂
hvp
∂
lvp
∂
hvp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp) lh елементи с
положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 xvp(lvp, hvp)
∂ 2 xvp(lvp, hvp)
>
0
,
>0
∂lvp 2
∂hvp 2

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на работния
трудов производствен икономически фактор и пределният факторноспецифатен работен фактор на работния физически производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на работния трудов производствен
икономически фактор и на работния физически производствен икономически
фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен
работен фактор на работния трудов и работния физически производствен икономически фактор* (law of the marginal factor-specifatic working factor
increasing of the working labour and working physical and wotking economic
factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен работен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения работен производствен икономически фактор при нарастване на равнището на работния
трудов производствен икономически фактор и на работния физически производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на работния трудов производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на работния физически
производствен икономически фактор техният общ факторно-специфатен работен производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се
темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни работни фактори нарастват,
което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния физически производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на работния трудов производствен икономически
фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен работен производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на работния трудов производствен икономически фактор,
всяка следваща единица прираст на работния физически производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен работен производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working
production economic factor) (ки) – във:
интегрален работен производствен икономически фактор;
интегрален работен трудов производствен икономически фактор;
интегрален работен физически производствен икономически фактор;
работен производствен икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен трудов производствен икономически фактор;
работен физически производствен икономически фактор;
текущ работен производствен икономически фактор;
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (working
production ecorenomic charge) – същото като текущ работен производствен
икореномически фактор.
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working
production ecorenomic charge) (ки) – във:
работен трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икореномически фактор);
работен производствен икореномически заряд (същото като текущ работен производствен икореномически фактор);
работен физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икореномически фактор).
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working
production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен работен
производствен икореномически фактор) (*) – общо понятие за работен производствен икономически фактор и работен производствен икотехномически
фактор, които са негови разновидности; интерпретация на производствения
икореномически фактор xp като опредметеност xvp на работната ценностност на производствения икореномически фактор W (xvp) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икореномическа единица (в т.ч. и при
индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икореномическа
единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и
от индивида) обективно-необходим работен производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим работен производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа
стойностност от производствения икореномически фактор при осъществяването на работна икореномическа дейност (на работна икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ спо139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------собността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
потребности. В този смисъл представлява факторова стойностностно
производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностностните (които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности. Представлява една от формите на
съществуване на съзидателния производствен икореномически фактор xwp.
Специфично за определеността на работния производствен икореномически фактор xvp е, че двете му разновидности в лицето на работния производствен икономически фактор xvp и работния производствен икотехномически фактор xvp се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид
центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически
диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство)
[последният е разновидност на предметния икореномически диспозат*
(objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат работният производствен икономически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на работния производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
xvp = E xvp (xvp)
(вж. икономическа оценка), където Exvp е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xvp = txvp е
общата икономическа оценка на работния производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the working production ecotechnomic
factor),
axvp =

xvp
xvp

е средната икономическа оценка на работния производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the working production ecotechnomic factor) и
mxvp =

dxvp
dxvp
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределната икономическа оценка на работния производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the working production
ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между
работния икономически и работния икотехномически производствен фактор
образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата
гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в
частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и
икотехномика).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на работния производствен икореномически фактор са интегралният работен
производствен икореномически фактор xvp(Y ) .и текущият работен производствен икореномически фактор xvp(X ) . Според производствената икономическа факторност форми на неговото съществуване са работният трудов
производствен икореномически фактор lvp и работният физически производствен икореномически фактор hvp , зависимостта между които се основава
върху зависимостта между работната ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lvp) [респ. стойностността на трудовия производствен икореномически фактор V (lp ) ; същото като трудова икореномическа стойностност (на трудовия производствен икореномически фактор)] и
работната ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hvp) [респ. стойностността на физическия производствен икореномически фактор V (hp) ; същото като физическо икореномическа стойностност (на физическия производствен икореномически фактор)]. Работният
производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xvp негови предметностни единици (характерни за работния производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната
ценностност на производствения икореномически фактор W (xvp) ) (на неговата стойностност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен работен производствен икореномически
фактор* (labourly-determinate working production ecorenomic factor) и физическо-определен работен производствен икореномически фактор*
(physically-determinate working production ecorenomic factor). Някои от разно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видностите на работния производствен икореномически фактор са показани
във фиг. 1. Вж. също производствени икореномически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен трудов
произ. ИР фактор

Работен физич.
произ. ИР фактор

Работен производствен
икореномически фактор

Трудовоопределен работен трудов
производствен
икореномически фактор

Трудово-определен работен
физически производствен
икореномически фактор

Трудовоопределен работен производствен икореномически
фактор

Физическоопределен работен трудов
производствен
икореномически фактор

Физическо-определен работен физически
производствен
икореномически фактор

Физическоопределен работен производствен икореномически
фактор

Интегрален тру
дово-определен
работен производствен икореномически
фактор

Текущ трудовоопределен работен производствен икореномически
фактор

Трудовоопределен работен производствен икореномически
фактор

Интегрален физическо-определен работен
производствен
икореномически фактор

Текущ физическо-определен работен
производствен
икореномически фактор

Физическоопределен тработен производствен икореномически
фактор

Интегрален работен производствен
икорен. фактор

Текущ работен
производствен
икореном. фактор

Работен производствен
икореномически фактор

Фиг. 1. Разновидности на работния производствен икореномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работният, работният трудов и работният физически производствен
икореномически фактор като факторно-инцентитален работнофакторен икореномически спeцифат
Работният производствен икореномически фактор xvp (в характерни
за работния фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност на производствения икореномически фактор W (xvp) ] има статута
на икореномическа съдържание, а работният трудов производствен икореномически фактор lvp (в характерни за работния трудов икореномически
фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност на
трудовия производствен икореномически фактор W (lvp) ] и работният физически производствен икореномически фактор hvp (в характерни за работния физически икореномически фактор предметностни единици) [и представен
от работната ценностност на физическия производствен икореномически
фактор W (hvp) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които
са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими,
защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и
взаимообусловено прилагане на трудова и физическа икореномическа ценностност е невъзможно. В това им качество работният, работният трудов и работният физически производствен икореномически фактор образуват вид факторно-инцентитален работно-факторен икореномически специфат* (factorly-incentital workingly-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина работен
производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икореномическа
преобразование) в двойка от работен трудов производствен икореномически
фактор и работен физически производствен икореномически фактор, в които
работният фактор се е опредметил, и за които той е общ факторноспецифатен работен производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic working production ecorenomic factor) txvp f = xvp f (общ работен
фактор на работния трудов и работния физически фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ работен производствен икореномически
фактор може да се прояви в различни комбинации от работен трудов и работен
физически производствен икореномически фактор. Затова при непроменена
величина на общия работно-специфатен икореномически фактор съществува
заместване между трудовия и физическия икореномически фактор, като техни144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
факторно-инцентиталната крива на безразличието на работния производствен икореномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the
working production ecorenomic factor) IC xvp -incf (фиг. 2). За целта се използва
означението
xvp f = xvp(lvp, hvp )

за функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор като функция на работния трудов производствен икореномически фактор lvp и работния физически производствен икореномически
фактор hvp . Освен това
mxvpl =

∂ xvp(lvp, hvp)

=

∂lvp

∂ xvp f
∂lvp

е пределният факторно-специфатен работен фактор на работния трудов
производствен икореномически фактор* (marginal factory-specifatic working
factor of the working labour production ecorenomic factor), а
mxvph =

∂ xvp(lvp, hvp)
∂ hvp

=

∂ xvp f
∂ hvp

е пределният факторно-специфатен работен фактор на работния физически производствен икореномически фактор* (marginal factorly-specifatic
working factor of the working physical production ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен физически производствен
икореномически фактор

hvp
IC xvp -incf

hvp

0

Работен трудов производствен
икореномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на работния производствен икореномически фактор

Трансформирането на работния производствен икореномически фактор в
работен трудов и работен физически производствен икореномически фактор се
определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване
на работния производствения икореномически фактор* (incentital factorlyspecificitical objectification of the working production ecorenomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на работния производствен икореномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification of the working production ecorenomic factor) и физическо инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на работния производствен икореномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the working production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на работния трудов и работния физически производствен икореномически фактор в
работен производствен икореномически фактор, представен от функцията
xvp f = xvp (lvp, hvp ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на работния трудов и работния физически производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the working labour and working physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор
xvp f = xvp(lvp, hvp )

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на работния производствен икореномически фактор IC xvp -incf .
Затова уравнението на кривата IC xvp -incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор е
xvp f = xvp (lvp, hvp ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икореномически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен) общ факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор
xvp f = xvp (lvp, hvp ) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
работния производствен икореномически фактор IC xvp -incf , която е низходяща
(и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на работния трудов и на работния физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ работен производствен икореномически фактор може да съответства на различни комбинации на работен трудов и работни физически производствен икореномически
фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като
икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на работния трудов и работния
физически производствен икореномически фактор (d lvp, d hvp) (т.е. при дви-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на работния производствен икореномически фактор IC xvp -incf ) прирастът на функцията
на общия факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xvp(lvp, hvp) =
= mxvpl (lvp, hvp)d lvp + mxvph (lvp, hvp)d hvp

или, което е същото,
d xvp(lvp, hvp) =
=

∂ xvp(lvp, hvp)
∂lvp

d lvp +

∂ xvp(lvp, hvp)
∂ hvp

d hvp.

Когато измененията в количествата на работния трудов и работния физически производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на работния производствен
икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия
факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор е нулев.
Това е така, защото противоположните изменения в работния трудов и в работния физически производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен работен производствен икореномически
фактор:
d xvp(lvp, hvp) =
= mxvpl (lvp, hvp)d lvp + mxvph (lvp, hvp)d hvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на работния трудов и работния физически производствен икореномически фактор* (workingly-factorly-equivalent substitution of the working labour and working physical production ecorenomic factor). То
е работно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването
тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен
работен производствен икореномически фактор
mxvpl (lvp, hvp)d lvp и mxvph (lvp, hvp)d hvp,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
работен производствен икореномически фактор, по отношение на което се
конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторно-еквивалентно
заместване на работния трудов и работния физически производствен
икореномически фактор* (marginal rate of the workingly-factorly-equivalent
substitution of the working labour and working physical production ecorenomic factor)
MRXVPSlh =
−

d hvp

=−

d lvp

mxvpl (lvp, hvp)

=

mxvph (lvp, hvp)

∂ xvp(lvp, hvp) ∂ xvp(lvp, hvp)
:
.
∂lvp
∂ hvp

Тя е отрицателна величина

[MRXVPS
и е равна на отношението

d hvp

lh

<0

]

между двата диференциални прираста на ко-

d lvp
личествата на работния трудов и работния физически производствен икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен),
или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxvpl (lvp, hvp)
mxvph (lvp, hvp)

между пределния факторно-специфатен работен фактор на работния трудов
производствен икореномически фактор и пределния факторно-специфатен работен фактор на работния физически производствен икореномически фактор.
Пределната норма на работно-факторно-еквивалентното заместване на работния трудов и работния физически производствен икореномически фактор
MRXVPSlh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива
на безразличието на работния производствен икореномически фактор IC xvp -incf
с колко единици трябва да се намали обемът на работния физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работния трудов производствен икореномически фактор с една единица, така
че техният общ факторно-специфатен работен производствен икореномически
фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея
работен физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това работен производствен икореномически фактор използва да разшири прилагания от нея работния трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор е
xvp f = xvp (lvp, hvp ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния работен
производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix
of the factorly-specifatic working production ecorenomic factor) H ( xvp) lh , която
се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
 ∂ 2 xvp(lvp, hvp) ∂ 2 xvp(lvp, hvp) 


,
2

∂lvp ∂ hvp 
∂lvp
H ( xvp) lh =  2
 > 0.
2
∂
xvp
lvp
hvp
∂
xvp
lvp
hvp
(
,
)
(
,
)


,
 ∂ hvp ∂lvp

∂ hvp 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xvp(lvp, hvp)
∂lvp

2

> 0,

∂ 2 xvp(lvp, hvp)
∂ hvp

2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на работния
трудов производствен икореномически фактор и пределният факторноспецифатен работен фактор на работния физически производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на работния трудов производствен
икореномически фактор и на работния физически производствен икореноми150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторноспецифатен работен фактор на работния трудов и работния физически
производствен икореномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic
working factor increasing of the working labour and working physical and wotking
ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен работен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения работен производствен икореномически фактор при нарастване на равнището
на работния трудов производствен икореномически фактор и на работния физически производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на работния трудов производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на работния физически производствен икореномически фактор техният общ факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни работни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на работния трудов производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия факторно-специфатен работен производствен икореномически фактор, както и че при постоянно равнище на работния трудов производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на работния физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на
все по-големи порции от общия факторно-специфатен работен производствен
икореномически фактор.
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working
production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен производствен икореномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
интегрален работенпроизводствен икореномически фактор;
работен трудов производствен икореномически фактор;
работен физически производствен икореномически фактор;
текущ работен производствен икореномически фактор;
текущ работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ работен физически производствен икореномически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (working
production ecotechnomic charge) – същото като текущ работен производствен
икотехномически фактор.
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working
production ecotechnomic charge) (ки) – във:
работен трудов производствен икотехномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икотехномически фактор);
работен производствен икотехномически заряд (същото като текущ работен производствен икотехномически фактор);
работен физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икотехномически фактор).
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен работен производствен икотехномически фактор) (*) – интерпретация на производствения икотехномически фактор xp като опредметеност xvp на работното усърдие на производствения икотехномически фактор W (xvp) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той
разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икотехномическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икотехномическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усилие от производствения икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при
която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява факторова усилностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически
способности. Представлява една от формите на съществуване на съзидателния
производствен икотехномически фактор xwp.
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на работния производствен икотехномически фактор са интегралният работен производствен икотехномически фактор xvp(Y ) и текущият работен
производствен икотехномически фактор xvp(X ) . Според производствената
икономическа факторност форми на неговото съществуване са работният
152

152

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТА (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудов производствен икотехномически фактор lvp и работният физически
производствен икотехномически фактор hvp , зависимостта между които се
основава върху зависимостта между работното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lvp) [респ. усилието на трудовия производствен икотехномически фактор V (lp ) ; същото като трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
W (hvp) [респ. усилието на физическия производствен икотехномически фактор V (hp) ; същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия
производствен икотехномически фактор)]. Работният производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xvp негови предметностни единици (характерни за работния производствен икотехномически
фактор) и (2) чрез количеството единици на работното усърдие на производствения икотехномически фактор W (xvp) ) (на неговото усилие). Според
факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен работен производствен икотехномически фактор* (labourlydeterminate working production ecotechnomic factor) и физическо-определен работен производствен икотехномически фактор* (physically-determinate
working production ecotechnomic factor). Някои от разновидностите на работния
производствен икотехномически фактор са показани във фиг. 1. Вж. също производствени икотехномически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен трудов
произ. ИТ фактор

Работен физич.
произ. ИТ фактор

Работен производствен
икотехномически фактор

Трудовоопределен работен трудов
производствен
икотехномически фактор

Трудово-определен работен
физически производствен икотехномически
фактор

Трудовоопределен работен производствен икотехномически
фактор

Физическоопределен работен трудов
производствен
икотехномически фактор

Физическо-определен работен физически
производствен
икотехномически фактор

Физическоопределен работен производствен икотехномически
фактор

Интегрален тру
дово-определен
работен производствен икотехномически
фактор

Текущ трудовоопределен работен производствен икотехномически
фактор

Трудовоопределен работен производствен икотехномически
фактор

Интегрален физическо-определен работен
производствен
техфономически фактор

Текущ физическо-определен работен
производствен
техфономически фактор

Физическоопределен тработен производствен икотехномически
фактор

Интегрален работен производствен
икотехн. фактор

Текущ работен
производствен
икотехн. фактор

Работен производствен
икотехномически фактор

Фиг. 1. Разновидности на работния производствен икотехномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работният, работният трудов и работният физически производствен
икотехномически фактор като факторно-инцентитален работнофакторен икотехномически спeцифат
Работният производствен икотехномически фактор xvp (в характерни за работния фактор предметностни единици) [и представен от работното
усърдие на производствения икотехномически фактор W (xvp) ] има статута на
икотехномическо съдържание, а работният трудов производствен икотехномически фактор lvp (в характерни за работния трудов фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lvp) ] и работният физически производствен икотехномически фактор hvp (в характерни за работния физически фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hvp) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са
неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усърдие е невъзможно. В това им качество работният, работният трудов и работният физически производствен икотехномически фактор образуват вид факторно-инцентитален работно-факторен икотехномически специфат* (factorly-incentital workingly-factor ecotechnomic specifate)
(вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина работен
производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икотехномическо преобразование) в двойка от работен трудов производствен икотехномически фактор и работен физически производствен икотехномически фактор, в
които работният фактор се е опредметил, и за които той е общ факторноспецифатен работен производствен икотехномически фактор* (total factorly-specifatic working production ecotechnomic factor) (общ работен фактор на
работния трудов и работния физически фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ работен производствен икотехномически фактор
може да се прояви в различни комбинации от работен трудов и работен физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия работно-специфатен фактор съществува заместване между трудовия и физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези
зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на работния производствен икотехномически фактор* (fac155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------torly-incentital indifference curve of the working production ecotechnomic factor)
IC xvp -incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xvp f = xvp(lvp, hvp)

за функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор като функция на работния трудов производствен икотехномически фактор lvp и работния физически производствен икотехномически
фактор hvp . Освен това
mxvpl =

∂ xvp(lvp, hvp) ∂ xvp f
=
∂lvp
∂lvp

е пределният факторно-специфатен работен фактор на работния трудов
производствен икотехномически фактор* (marginal factory-specifatic working factor of the working labour production ecotechnomic factor), а
mxvph =

∂ xvp(lvp, hvp) ∂ xvp f
=
∂ hvp
∂ hvp

е пределният факторно-специфатен работен фактор на работния физически производствен икотехномически фактор* (marginal factorly-specifatic
working factor of the working physical production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен физически производствен
икотехномически фактор

hvp
IC xvp -incf

hvp

0

Работен трудов производствен
икотехномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на работния производствен икотехномически фактор

Трансформирането на работния производствен икотехномически фактор в
работен трудов и работен физически производствен икотехномически фактор
се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на работния производствения икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the working production ecotechnomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото
опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на работния производствен икотехномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification of the working production ecotechnomic factor) и физическо инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на работния производствен икотехномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the working production ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на
работния трудов и работния физически производствен икотехномически фактор в работен производствен икотехномически фактор, представен от функцията
xvp f = xvp(lvp, hvp),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на работния трудов и работния физически производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the working labour and working physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic
intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор
xvp f = xvp(lvp, hvp)

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на работния производствен икотехномически фактор IC xvp -incf .
Затова уравнението на кривата IC xvp -incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор е
xvp f = xvp(lvp, hvp) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор
xvp f = xvp(lvp, hvp) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
работния производствен икотехномически фактор IC xvp -incf , която е низходяща
(и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на работния трудов и на работния физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ работен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на работен
трудов и работни физически производствен фактор обаче не означава, че при
тях се постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на работния трудов и работния
физически производствен икотехномически фактор (d lvp, d hvp) (т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на работния производствен икотехномически фактор IC xvp -incf ) прирастът на функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xvp(lvp, hvp) =
= mxvpl (lvp, hvp)d lvp + mxvph (lvp, hvp)d hvp

или, което е същото,
d xvp(lvp, hvp) =
=

∂ xvp(lvp, hvp)
∂xvp(lvp, hvp)
d lvp +
d hvp.
∂lvp
∂ hvp

Когато измененията в количествата на работния трудов и работния физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на работния производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор е
нулев. Това е така, защото противоположните изменения в работния трудов и
в работния физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор:
d xvp(lvp, hvp) =
= mxvpl (lvp, hvp)d lvp + mxvph (lvp, hvp)d hvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на работния трудов и работния физически
производствен икотехномически фактор* (workingly-factorly-equivalent
substitution of the working labour and working physical production ecotechnomic
factor). То е работно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор
mxvpl (lvp, hvp)d lvp и mxvph (lvp, hvp)d hvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
работен производствен икотехномически фактор, по отношение на което се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторно-еквивалентно
заместване на работния трудов и работния физически производствен
икотехномически фактор* (marginal rate of the workingly-factorly-equivalent
substitution of the working labour and working physical production ecotechnomic
factor)
MRXVPSlh =
−

mxvpl (lvp, hvp)
d hvp
=−
=
d lvp
mxvph (lvp, hvp)

∂ xvp(lvp, hvp) ∂ xvp(lvp, hvp)
:
.
∂lvp
∂ hvp

Тя е отрицателна величина

[MRXVPS

lh

<0

]

d hvp
между двата диференциални прираста на коd lvp
личествата на работния трудов и работния физически производствен икотехномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен),
или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

и е равна на отношението

−

mxvpl (lvp, hvp)
mxvph (lvp, hvp)

между пределния факторно-специфатен работен фактор на работния трудов
производствен икотехномически фактор и пределния факторно-специфатен
работен фактор на работния физически производствен икотехномически фактор. Пределната норма на работно-факторно-еквивалентното заместване на
работния трудов и работния физически производствен икотехномически фактор MRXVPSlh показва към определена точка от факторно-инцентиталната
крива на безразличието на работния производствен икотехномически фактор
IC xvp -incf с колко единици трябва да се намали обемът на работния физически
производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на работния трудов производствен икотехномически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икотехномическата единица (например индивидът) намалява
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прилагания от нея работен физически производствен икотехномически фактор,
като икономисаният от това работен производствен икотехномически фактор
използва да разшири прилагания от нея работния трудов производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор е
xvp f = xvp(lvp, hvp).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния работен
производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix
of the factorly-specifatic working production ecotechnomic factor) H ( xvp) lh , която
се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
 ∂ 2 xvp(lvp, hvp) ∂ 2 xvp(lvp, hvp) 


,
∂lvp ∂ hvp 

∂lvp 2
> 0.
H ( xvp) lh =  2
∂ xvp(lvp, hvp) ∂ 2 xvp(lvp, hvp) 


,
2
 ∂ hvp ∂lvp

∂
hvp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xvp(lvp, hvp)
∂lvp 2

> 0,

∂ 2 xvp(lvp, hvp)
∂ hvp 2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на работния
трудов производствен икотехномически фактор и пределният факторноспецифатен работен фактор на работния физически производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на работния трудов производствен икотехномически фактор и на работния физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторноспецифатен работен фактор на работния трудов и работния физически
производствен икотехномически фактор* (law of the marginal factorspecifatic working factor increasing of the working labour and working physical and
wotking ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфатен работен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на
дадения работен производствен икотехномически фактор при нарастване
на равнището на работния трудов производствен икотехномически фактор и на
работния физически производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на работния
трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на работния физически производствен икотехномически фактор техният общ факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторноспецифатни работни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на работния трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на
все по-големи порции от общия факторно-специфатен работен производствен
икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на работния трудов производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст
на работния физически производствен икотехномически фактор също изисква
изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен работен производствен икотехномически фактор.
РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален работен производствен икотехномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор;
работен производствен икотехномически фактор;
работен трудов производствен икотехномически фактор;
работен физически производствен икотехномически фактор;
текущ работен производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор.
РАБОТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(working transcentital economic interest) – същото като работна трансцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтитрансцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (working transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икотехномически обтитрансцентит, работна трансцентитална икотехномическа заделеност, работна
трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – работен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище и като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен
икотехномически субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос (вж.), една от формите на съзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос, една от разновидностите на изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният трансцентитален
икотехномически обтипринос е икоработен техномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна работна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата обективностна работна
оценка, т.е. е обективно-обективностна работна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical working ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна работна икотехномическа оценка* (objectiveneous
working ecotechnomic appraisement). Работният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на работната трансцентитална обтиикотехномическа енергия* (working transcentital obtiecotechnomic
energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената работна трансцентитална обтиикотехномическа активност* (working transcentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна трансцентитална
обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна
трансцентитална
обтиикотехномическа
потенциалност*
(working transcentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа
потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на работното трансцентитално икореномическо обтиу163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работния икотехномически
обтипринос (наред със работния уницентитален икотехномически обтипринос, работния центитален икотехномически обтипринос и работния инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго,
под работен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира работният трансцентитален икотехномически обтипринос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на работното трансцентитално икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният трансцентитален икотехномически обтипринос са: работен възпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working reproductional transcentital ecotechnomic obticontribution), работен производствен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(working production transcentital ecotechnomic obticontribution), работен разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working exchange
transcentital ecotechnomic obticontribution), работен разпределителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working distributional transcentital ecotechnomic obticontribution), работен потребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working consumption transcentital
ecotechnomic obticontribution), работен стопанствен трансцентитален
икотехномически обтипринос* (working protoecotechnomizing transcentital
ecotechnomic obticontribution), работен следпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working post-production transcentital
ecotechnomic obticontribution), работен предипотребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working before-consumption transcentital
ecotechnomic obticontribution), работен посреднически трансцентитален
икотехномически обтипринос* (working intermediationary transcentital
ecotechnomic obticontribution), работен бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос* (working business transcentital ecotechnomic obticontribution), работен алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working allocative transcentital ecotechnomic obticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен трансцентитален икотехномически обтипринос* (individual working transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен
работен трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm working
transcentital ecotechnomic obticontribution), обществен работен трансцентитален икотехномически обтипринос* (social working transcentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
работен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
working transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен работен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative working transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определен работен трансцентитален икотехномически обтипринос* (labourly-determinate working transcentital ecotechnomic
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до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------obticontribution) и физическо-определен работен трансцентитален икотехномически обтипринос* (physically-determinate working transcentital
ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен трансцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (working transcentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
работен трансцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(working transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния трансцентитален икотехномически обтипринос са (1)
работен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(working sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически обтисустатит* (working
transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) работен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working substatum transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (working transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) работен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (working stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
работен трансцентитален икотехномически обтизапас* (working
transcentital ecotechnomic obtistock)], (4) работен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working sustatantal transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически обтисустатант* (working transcentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния трансцентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – трансцентитален икотехномически обтипринос)

Трансцентитален икотехномически обтипринос
(ТЦИТОП)
(трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ТЦИТОП

Субстатен
ТЦИТОП

Запасов
ТЦИТОП

Сустатантен
ТЦИТОП

(трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
обтизапас;

(трансцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно същество на
ТЦИТОП]

[външно същество на
ТЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТОП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТОП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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Работен (сметен) ТЦИТОП
(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТОП

(работен трансцентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически обтитрансцентит)

работен запасов икотехномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ТЦИТОП
(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТОП

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически обтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
{субстатна
{сустатант-на
трансцентитрансцентитрансцентитална икотех- тална икотех- тална икотехномическа
номическа полномическа полползваема
об- зваема обтизазваема обтизатизадоволедоволеност}
доволеност}
ност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТОП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТОП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТОП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТОП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТОП
ТЦИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТОП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(working transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически трансцентит, (*) – работен
трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище
количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически
субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical
working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство); общо понятие за работен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехно174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субтитрансцентит и като работно икотехтомическо усърдие) и работен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен
икотехномически обтитрансцентит и като работен трансцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на
трансцентиталния икотехномически принос (вж.), една от формите на съзидателния трансцентитален икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния трансцентитален икотехномически принос и един от
конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният трансцентитален икотехномически принос е форма на
съществуване на работната трансцентитална икотехномическа енергия
(working transcentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената работна трансцентитална икотехномическа активност* (working transcentital ecotechnomic activity) (вж.
икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна трансцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална икотехномическа потенциалност*
(working transcentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на работното трансцентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работния икотехномически принос
(наред със работния уницентитален икономически принос, работния центитален икотехномически принос и работния инцентитален икотехномически
принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под работен икотехномически
принос обикновено се подразбира работният трансцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

Фиг. 1. Работен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на работното трансцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работния
трансцентитален икотехномически принос са (1) работен трансцентитален
икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтитрансцентит) и (2) работен трансцентитален икотехномически обтипринос (работен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работния трансцентитален икотехномически принос са: работен
възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (working
reproductional transcentital ecotechnomic contribution), работен производствен
трансцентитален икотехномически принос* (working production transcentital ecotechnomic contribution), работен разменен трансцентитален икотехномически принос* (working exchange transcentital ecotechnomic contribution),
работен разпределителен трансцентитален икотехномически принос*
(working distributional transcentital ecotechnomic contribution), работен потребителен трансцентитален икотехномически принос* (working consumption
transcentital ecotechnomic contribution), работен стопанствен трансцентитален икотехномически принос* (working protoeconomizing transcentital
ecotechnomic contribution), работен следпроизводствен трансцентитален
икотехномически принос* (working post-production transcentital ecotechnomic
contribution), работен предипотребителeн трансцентитален икотехномически принос* (working before-consumption transcentital ecotechnomic contribution), работен посреднически трансцентитален икотехномически принос*
(intermediationary working transcentital ecotechnomic contribution), работен бизнес икотехномическии принос* (working business transcentital ecotechnomic
contribution), работен алокативен трансцентитален икотехномически
принос* (working allocative transcentital ecotechnomic contribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален работен трансцентитален икотехномически принос*
(individual working transcentital ecotechnomic contribution), фирмен работен
трансцентитален икотехномически принос* (firm working transcentital
ecotechnomic contribution), обществен работен трансцентитален икотехномически принос* (social working transcentital ecotechnomic contribution) и
т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
работен трансцентитален икотехномически принос* (absolute working
transcentital ecotechnomic contribution) и относителен работен трансцентитален икотехномически принос* (relative working transcentital ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------contribution), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределен работен трансцентитален икотехномически принос* (labourlydeterminate working transcentital ecotechnomic contribution) и физическоопределен работен трансцентитален икотехномически принос*
(physically-determinate working transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен трансцентитален усвояван икотехномически
принос* (working transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и работен
трансцентитален създаван икотехномически принос* (working transcentital
gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния трансцентитален икотехномически принос са (1) работен сустатитен трансцентитален икотехномически принос* (working
sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически сустатит* (working transcentital ecotechnomic sustatite)], (2) работен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (working substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото
като работен трансцентитален икотехномически субстат* (working
transcentital ecotechnomic substatum)], (3) работен запасов трансцентитален
икотехномически принос* (working stock transcentital ecotechnomic contribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически запас*
(working transcentital ecotechnomic stock)], (4) работен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (working sustatantal transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически сустатант* (working transcentital ecotechnomic sustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния
икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния трансцентитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТП – трансцентитален икотехномически принос)

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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Работен (сметен) ТЦИТП
(работен трансцентитален
икотехномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТП

(работен трансцентитален
икотехномически сустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субстат;

(работен трансцентитален
икотехномически запас;

(работен трансцентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически
трансцентит)

работен субстатен икотехномически трансцентит)

работен запасов икотехномичес-ки трансцентит)

работен сустатантен икотехномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ТЦИТП
тен ТЦИТП
Творчески (ползваем)
ТЦИТП
(творчески
трансцентитален икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТП

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически запас;

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически
трансцентит)

творчески субстатен икотехномически
трансцентит)

творчески запасов икотехномически трансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икотална икотехтехномичес-ка
номическа полползваема зазваема задоводоволеност}
леност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)
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(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)
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(разновидност
на форма на
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТП
(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТП
ТЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен
техномически икотехномичестрансцентит)
ки трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (working transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически субтитрансцентит, работна икотехномическа ценностност, работно икотехномическо
усърдие, (*) – работен трансцентитален икотехномически ингредиент, който
на същностно равнище и като субективна проекция количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на работен икотехномически субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)]
в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентитал185
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния икотехномически субтипринос (вж.), една от формите на съзидателния
трансцентитален икотехномически субтипринос, една от разновидностите на
изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос и един от
конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният трансцентитален икотехномически субтипринос е работен
икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
обективностна работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна работна оценка, т.е. е субективнообективностна
работна
икотехномическа
оценка*
(subjectivelyobjectivitical working ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична работна икотехномическа оценка* (objectivistical working
ecotechnomic appraisement). Работният трансцентитален икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на работната трансцентитална
субтиикотехномическа енергия* (working transcentital subtiecotechnomic
energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената работна трансцентитална субтиикотехномическа активност* (working transcentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна трансцентитална
субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
работна трансцентитална субтиикотехномическа потенциалност*
(working transcentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на работното трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работния икотехномически
субтипринос (наред със работния уницентитална икотехномическа субтипринос, работния центитален икотехномически субтипринос и работния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено
друго, под работен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира
работният трансцентитален икотехномически субтипринос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на работното трансцентитално икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният трансцентитален икотехномически субтипринос са: работен възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working reproductional transcentital ecotechnomic subticontribution), работен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(working production transcentital ecotechnomic subticontribution), работен разменен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working exchange transcentital ecotechnomic subticontribution), работен разпределителен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (working distributional
transcentital ecotechnomic subticontribution), работен потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), работен стопанствен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (working protoecotechnomizing transcentital
ecotechnomic subticontri-bution), работен следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working post-production transcentital
ecotechnomic subticontribution), работен предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), работен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос* (working intermediationary transcentital
ecotechnomic subticontribution), работен бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital ecotechnomic subticontribution), работен алокативен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working allocative
transcentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен трансцентитален икотехномически субтипринос* (individual working
transcentital ecotechnomic subticontribution), фирмен работен трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm working transcentital ecotechnomic
subticontribution), обществен работен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (social working transcentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
работен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute working transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен работен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative working transcentital
ecotechnomic subticontribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен работен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (labourly-determinate working transcentital ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен работен трансцентитален икотехноми188
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтипринос* (physically-determinate working transcentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен трансцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (working transcentital assimilated ecotechnomic subticontribution)
и работен трансцентитален създаван икотехномически субтипринос*
(working transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния трансцентитален икотехномически субтипринос са (1)
работен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(working sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически субтисустатит* (working
transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) работен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working substatum transcentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат* (working transcentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) работен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (working stock transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като работен трансцентитален икотехномически субтизапас* (working
transcentital ecotechnomic subtistock)], (4) работен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (working sustatantal transcentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като работен трансцентитален
икотехномически субтисустатант* (working transcentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния трансцентитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИТСП – трансцентитален икотехномически субтипринос)
Сустатитен
ТЦИТСП

Субстатен
ТЦИТСП

Запасов
ТЦИТСП

Сустатантен
ТЦИТСП

(трансцентитален икотехномически
субтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
субтизапас;

(трансцентитален икотехномически субтисустатант;

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно същество на
ТЦИТСП]

[външно същество на
ТЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТСП]

{сустатитно
икотехномическо усърдие}

{субстатно
икотехномическо усърдие}

{запасово
икотехномическо усърдие}

{сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

(трансцентитТрансцентитал- ален икотехномически
ен икотехномически субтип- субтисустатит;
ринос
сустатитен
(ТЦИТСП)
икотехномически транс(трансцентитцентит)
ален икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическо усърдие}
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТСП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтипригодност;
сътворително
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТСП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа субтипригодност;

сътворително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

сътворително
субстатно
икотехномическо усърдие}

сътворително
запасово икотехномическо
усърдие}

сътворително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специ-фант
на икотехномически сустант)
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Работен (сметен) ТЦИТСП
(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;
работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие)}
(разновидност
на икотехномичес-ка форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТСП

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически субтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически субтитрансцентит)

работен запасов икотехномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

работно сустатитно икотехномическо
усърдие

работно субстатнотно
икотехномическо усърдие

работно запасово икотехномическо
усърдие

работно сустатантно икотехномическо
усърдие

(сустатитно
икотехномическо усилие)}

(субстатно
икотехномическо усилие)}

(запасово икотехномическо
усилие)}

(сустатантно
икотехномическо усилие)}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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Творчески
(ползваем)
ТЦИТСП
(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;
творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение)}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТСП

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(творчески трансцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически субтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална
икотехтална икотехномическа
номическа полползваема
зваема субтисубтизадовозадоволеност;
леност;

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

творческо сустатитно икотехномическо
усърдие

творческо субстатно икотехномическо
усърдие

творческо запасово икотехномическо
усърдие

творческо сустатантно икотехномическо
усърдие

(субстатно
икотехномическо учение)}

(запасово икотехномическо
учение)}

(сустатантно
икотехномическо учение)}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(сустатитно
икотехномическо учение)}
(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТСП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;
изпълнително
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТСП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисус-татит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен сустатантен икотехноми-чески
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодноност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;

съзидателно
сустатитно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
субстатно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
запасово икотехноми-ческо
усърдие}

съзидателно
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;
съзидателно
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическо съдържание)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТСП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателно икотехномическо усърдие}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТСП
ТЦИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТСП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен икотехномически
техномически
субтитрансценсубтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателно сустатитно икотехномическо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехномическо усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working labour economic
charge) (ки) – във:
работен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ
работен трудов производствен икономически фактор).
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ТРУДОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working labour
ecorenomic charge) (ки) – във:
работен трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икореномически фактор).
РАБОТЕН ТРУДОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working labour
ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ работен трудов производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working labour
ecotechnomic charge) (ки) – във:
работен трудов производствен икотехномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икотехномически фактор).
РАБОТЕН ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working labour
ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор.
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД*
(working labour production economic charge) – същото като текущ работен
трудов производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(working labour production economic factor) (подразбиран като предметностен
работен трудов производствен икономически фактор) (*) – интерпретация
на трудовия производствен икономически фактор lp като опредметеност lvp
на творческата ценност на трудовия производствен икономически фактор
W(lvp) [която е стойността на трудовия производствен икономически
фактор V(lp)] и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която
ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на работното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lvp) [същото
като трудово икотехномическо усилие (на производствения икотехномически фактор) и като трудово-факторно икотехномическо усилие* (labourly-factor ecotechnomic exertion), следователно работният трудов произ197
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усилие], и която ценност той разпредеметява в икономическото производство
(като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на
икономическа стойност от трудовия производствен икономически фактор при
осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при
която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този
смисъл представлява трудово-факторова стойностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
стойностните и усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на работния трудов производствен икотехномически фактор (вж. работен трудов
производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на работния производствен икономически фактор и на съзидателния трудов производствен икономически фактор.
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на работния трудов производствен икономически фактор са интегралният работен трудов производствен икономически фактор lvp(Y) и текущият работен трудов производствен икономически фактор lvp(X). Работният трудов
производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството
lvp негови предметностни единици (характерни за работния трудов производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната
ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lvp) (респ. на
неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен работен трудов производствен икономически
фактор* (labourly-determinate working labour production economic factor) и физическо-определен работен трудов производствен икономически фактор*
(physically-determinate working labour production economic factor). Вж. също
производствени икономически фактори.
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(working labour production economic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икономически фактор;
работен трудов производствен икономически фактор;
198
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ работен трудов производствен икономически фактор;
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД*
(working labour production ecorenomic charge) – същото като текущ работен
трудов производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working labour production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен работен трудов производствен икореномически фактор) (*) –
общо понятие за работен трудов производствен икономически фактор и работен трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на трудовия производствен икореномически фактор lp като опредметеност lvp на творческата ценностност на трудовия
производствен икореномически фактор W (lvp) [която е стойностността на
трудовия производствен икореномически фактор V (lp ) ] и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа
единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и
от индивида) обективно-необходим работен трудов производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим работен трудов производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на
икореномическа стойностност от трудовия производствен икореномически
фактор при осъществяването на работна трудова производствена икореномическа дейност (на работна трудова производствена икореномическа
активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
потребности. В този смисъл представлява трудово-факторово стойностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един
от идентификаторите на стойностностните (които са и трансцентиталностни)
производствени икореномически способности (вж. работен трудов производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Едновременно е разновидност на работния производствен икореномически
фактор и на съзидателния трудов производствен икореномически фактор.
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности на работния трудов производствен икореномически фактор са интегралният рабо199
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен трудов производствен икореномически фактор lvp(Y) и текущият работен трудов производствен икореномически фактор lvp(X). Работният трудов
производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lvp негови предметностни единици (характерни за работния трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lvp) (респ. на неговото стойностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен работен трудов
производствен икореномически фактор* (labourly-determinate working labour
production ecorenomic factor) и физическо-определен работен трудов производствен икореномически фактор* (physically-determinate working labour
production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на работния трудов производствен икореномически фактор lvp е, че двете му разновидности в лицето на работния
трудов производствен икономически фактор lvp и работния трудов производствен икотехномически фактор lvp се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на
факторния икореномически диспозат работният трудов производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна
икономическа оценка* (objective economic estimatе) на работния трудов производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function) lvp = Elvp (lvp) (вж. икономическа оценка),
където Elvp е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lvp = tlvp е общата икономическа оценка
на работния трудов производствен икотехномически фактор (total
economic estimatе of the working labour production ecotechnomic factor),
lvp
alvp =
е средната икономическа оценка на работния трудов произlvp
водствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the work200
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dlvp
ing labour production ecotechnomic factor) и mlvp =
е пределната иконоdlvp
мическа оценка на работния трудов производствен икотехnномически
фактор (marginal economic estimatе of the working labour production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между творческия икономически и творческия икотехномически трудов производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(working labour production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ работен трудов производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (working labour production ecotechnomic charge) – същото като текущ работен трудов производствен икотехномически фактор.
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working labour production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен работен трудов производствен икотехномически фактор) (*)
– интерпретация на трудовия производствен икотехномически фактор lp като опредметеност lvp на творческото усърдие на трудовия производствен
икотехномически фактор W (lvp) [което е усилието на трудовия производствен икотехномически фактор V (lp ) ] и като негова факторна предметна
икотехномическа оценка и която усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство)
при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно
равнище на отдаване на икотехномическо усилие от трудовия производствен
икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа
дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удов201
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File: от РАБОТА (КД)
до РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------летварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява
трудово-факторово усилностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усилностните (които
са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж.
работен трудов производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на работния производствен икотехномически фактор и на съзидателния трудов производствен
икотехномически фактор. Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности на работния трудов производствен икотехномически
фактор са интегралният работен трудов производствен икотехномически
фактор lvp(Y) и текущият работен трудов производствен икотехномически
фактор lvp(X). Работният трудов производствен икотехномически фактор се
измерва двояко: (1) чрез количеството lvp негови предметностни единици (характерни за работния трудов производствен икотехномически фактор) и (2)
чрез количеството единици на работното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lvp) (респ. на неговото усилие). Според
факторната икотехномическа определеност се разграничават трудовоопределен работен трудов производствен икотехномически фактор*
(labourly-determinate working labour production ecotechnomic factor) и физическо-определен работен трудов производствен икотехномически фактор*
(physically-determinate working labour production ecotechnomic factor). Вж. също
производствени икотехномически фактори.
РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working labour production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (working
unicentital economic interest) – същото като работна уницентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит.
РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (working unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икотехномически обтиуницентит,
работна уницентитална икотехномическа заделеност, работна уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – работен уницентитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически субект [на обективностен работен
икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.), една от формите на съзидателния
уницентитален икотехномически обтипринос, една от разновидностите на изпълнителния уницентитален икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Работният уницентитален икотехномически обтипринос е работен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна работна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна работна оценка, т.е. е обективнообективностна работна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical
working ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна работна икотехномическа оценка* (objectiveneous working ecotechnomic
appraisement). Работното уницентитално икотехномическо обтиучастие е
форма на съществуване на работната уницентитална обтиикотехномическа енергия* (working unicentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна
уницентитална обтиикотехномическа активност* (working unicentital
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна уницентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална обтиикотехномическа потенциалност* (working unicentital obtiecotechnomic
potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на работния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа
значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентиталеникономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният уницентитален икотехномически обтипринос са: работен възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(working reproductional unicentital ecotechnomic obticontribution), работен производствен уницентитален икотехномически обтипринос* (working production unicentital ecotechnomic obticontribution), работен разменен уницентитален икотехномически обтипринос* (working exchange unicentital
ecotechnomic obticontribution), работен разпределителен уницентитален
икотехномически обтипринос* (working distributional unicentital ecotechnomic obticontribution), работен потребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (working consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), работен стопанствен уницентитален икотехномически обтипринос* (working protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic obticontribution),
работен следпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (working post-production unicentital ecotechnomic obticontribution), работен предипотребителен уницентитален икотехномически обтипринос*
(working before-consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), работен
посреднически уницентитален икотехномически обтипринос* (working
intermediationary unicentital ecotechnomic obticontribution), работен бизнес
уницентитален икотехномически обтипринос* (working business unicentital
ecotechnomic obticontribution), работен алокативен уницентитален икотехномически обтипринос* (working allocative unicentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен уницентитален икотехномически
обтипринос*
(individual
working
unicentital
ecotechnomic
obticontribution), фирмен работен уницентитален икотехномически обтипринос* (firm working unicentital ecotechnomic obticontribution), обществен
работен уницентитален икотехномически обтипринос* (social working
unicentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен уницентитален усвояван икотехномически обтипринос* (working unicentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и работен уницентитален създаван икотехномически обтипринос* (working
unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния уницентитален икотехномически обтипринос са (1)
работен сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос*
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(working sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически обтисустатит* (working unicentital
ecotechnomic obtisustatite)], (2) работен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (working substatum unicentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически
обтисубстат* (working unicentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) работен
запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (working stock
unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически обтизапас* (working unicentital ecotechnomic
obtistock)], (4) работен сустатантен уницентитален икотехномически
обтипринос* (working sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически обтисустатант*
(working unicentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния уницентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИТОП – уницентитален икотехномически обтипринос)

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТОП

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
обтизапас;
ки обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

ние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТОП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически обтисуста(сътворителен
тит;
уницентит-ален
икотехномисътворителен
чески обтисубсустатитен
икостантит)
техномически
[общо понятие обтиуницентит)
за състояние на
УЦИТОП]
[общо състоя{уницентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТОП
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) УЦИТОП
(работен уницентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТОП

Работен (сметен) запасов
УЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТОП

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически обтизапас;

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиуницентит)

работен субстатен икотехномически обтиуницентит)

работен запасов
икотехномически
обтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТОП]

[работно външно
състояние на
външното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

(творчески
уницентитален
икотехномичес(творчески
ки обтисустауницентит-ален
тит;
икотехномически обтисуб- творчески сустатитен икотехстантит)
номически об[творческо
тиуницентит)
външно състо[творческо
яние на
външно
състояУЦИТОП]
ние на цялост{уницентиното същество
тална икотехна УЦИТОП]
номическа ползваема обтиза- {сустатитна
уницентидоволеност}
тална икотех(разновидност номическа полна икотехномизваема обтизаческа форма)
доволеност}

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески
(ползваем)
УЦИТОП

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТОП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТОП
(изпълнителен
уницентит-ален
икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТОП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
ки обтисубстат;
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[външно състо[външно състояние на вътрешяние на външното същество ното същество на
на УЦИТОП]
УЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа
суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТОП

Съзидателен (изгоден) запасов
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
УЦИТОП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
ки обтисубстат;
обти-запас;

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(съзидателен
уницентит-ален
съзидателен
икотехномисустатитен икочески обтисубтехномически
стантит)
обтиуницентит)
[вътрешно състояние на
[вътрешно съсУЦИТОП]
тояние на цялостното съ{уницентитална икотехщество на
номическа обУЦИТОП]
тиизгодност}
{сустатитна
(вид икотехномическо съдържание)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТОП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
УЦИТОП
УЦИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТОП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен
уницентитален
икотехномически
обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(working unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икотехномически уницентит, (*) – работен уницентитален икотехномически ингредиент, който едновременно на същностно
и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
работен икотехномически субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); работен уницентитален икотехномически принос и работен инцентитален ико12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за работен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като
работен икотехномически субтиуницентит и като работен икотехтомическа
диспотит) и работен уницентитален икотехномически обтипринос (същото
като работен икотехномически обтиуницентит и като работна уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически принос (вж.), една от формите на съзидателния уницентитален икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния уницентитален икотехномически принос и един
от конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на работната уницентитална икотехномическа енергия
(working unicentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална икотехномическа активност* (working unicentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
работна уницентитална икотехномическа потенциалност* (working
unicentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното уницентитално икореномическо участие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентитален
икономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

14

216

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работния
уницентитален икотехномически принос са (1) работен уницентитален икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтиуницентит) и
(2) работен уницентитален икотехномически обтипринос (работен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работния уницентитален икотехномически принос са: работен
възпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (working
reproductional unicentital ecotechnomic contribution), работен производствен
уницентитален икотехномически принос* (working production unicentital
ecotechnomic contribution), работен разменен уницентитален икотехномически принос* (working exchange unicentital ecotechnomic contribution), работен разпределителен уницентитален икотехномически принос* (working
distributional unicentital ecotechnomic contribution), работен потребителен
уницентитален икотехномически принос* (working consumption unicentital
ecotechnomic contribution), работен стопанствен уницентитален икотехномически принос* (working protoeconomizing unicentital ecotechnomic
contribution), работен следпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (working post-production unicentital ecotechnomic contribution), работен предипотребителeн уницентитален икотехномически принос*
(working before-consumption unicentital ecotechnomic contribution), работен
посреднически уницентитален икотехномически принос* (intermediationary
working unicentital ecotechnomic contribution), работен бизнес икотехномическии принос* (working business unicentital ecotechnomic contribution), работен алокативен уницентитален икотехномически принос* (working
allocative unicentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се разграничават индивидуален
работен уницентитален икотехномически принос* (individual working
unicentital ecotechnomic contribution), фирмен работен уницентитален икотехномически принос* (firm working unicentital ecotechnomic contribution),
обществен работен уницентитален икотехномически принос* (social
working unicentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен уницентитален усвояван икотехномически принос* (working unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и работен уницентитален създаван икотехномически принос* (working unicentital gived
ecotechnomic contribution).
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния уницентитален икотехномически принос са (1) работен сустатитен уницентитален икотехномически принос* (working sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като работен уницентитален икотехномически сустатит* (working unicentital ecotechnomic sustatite)],
(2) работен субстатен уницентитален икотехномически принос* (working
substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субстат* (working unicentital ecotechnomic substatum)], (3) работен запасов уницентитален икотехномически принос*
(working stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като работен
уницентитален икотехномически запас* (working unicentital ecotechnomic
stock)], (4) работен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (working sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) [същото като работен уницентитален икотехномически сустатант* (working unicentital
ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния уницентитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(УЦИТП – уницентитален икотехномически принос)

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТП
(сътворителен
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Работен (сметен) УЦИТП
(работен уницентитален
икотехномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

19

221

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Творчески (ползваем)
УЦИТП
(творчески
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен УЦИТП
тен УЦИТП

Творчески
(ползваем) запасов УЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТП

(творчески уницентитален
икотехномически сус-татит;

(творчески уницентитален
икотехномически субстат;

(творчески
уницентитален
икотехномически запас;

(творческиуницентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически уницентит)

творчески субстатен икотехномически уницентит)

творчески запасов икотехномически уницентит)

творчески сустатантен икотехномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТП
(изпълнителен
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТП

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова униценти-тална
икотехномичес-ка задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сус-татит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

съзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

22

224

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
УЦИТП
УЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
УЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (working unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икотехномически субтиуницентит,
работен икотехномически диспотит, (*) – работен уницентитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на
същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически субект [на обективностен работен
икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); работен уницентитален икотехномически суб23
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типринос и работен инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.), една от формите на съзидателния
уницентитален икотехномически субтипринос, една от разновидностите на
изпълнителния уницентитален икотехномически субтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Работният уницентитален икотехномически субтипринос е работен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна работна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна работна оценка, т.е. е субективнообективностна
работна
икотехномическа
оценка*
(subjectivelyobjectivitical working ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична работна икотехномическа оценка* (objectivistical working
ecotechnomic appraisement). Работният уницентитален икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на работната уницентитална субтиикотехномическа енергия* (working unicentital subtiecotechnomic energy)
(вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална субтиикотехномическа активност*
(working unicentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна уницентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна
уницентитална субтиикотехномическа потенциалност* (working unicentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работния икотехномически
субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентиталеникономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният уницентитален икотехномически субтипринос са: работен възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(working reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), работен
производствен уницентитален икотехномически субтипринос* (working
production unicentital ecotechnomic subticontribution), работен разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (working exchange unicentital
ecotechnomic subticontribution), работен разпределителен уницентитален
икотехномически субтипринос* (working distributional unicentital ecotechnomic subticontribution), работен потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (working consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), работен стопанствен уницентитален икотехномически субтипринос* (working protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic subticontribution), работен следпроизводствен уницентитален икотехномически
субтипринос* (working post-production unicentital ecotechnomic subticontribution), работен предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (working before-consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), работен посреднически уницентитален икотехномически субтипринос* (working intermediationary unicentital ecotechnomic subticontribution), работен бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital ecotechnomic subticontribution), работен алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (working allocative unicentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
се разграничават индивидуален работен уницентитален икотехномически
субтипринос* (individual working unicentital ecotechnomic subticontribution),
фирмен работен уницентитален икотехномически субтипринос* (firm
working unicentital ecotechnomic subticontribution), обществен работен уницентитален икотехномически субтипринос* (social working unicentital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен уницентитален усвояван икотехномически субтипринос* (working unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и работен уницентитален създаван икотехномически субтипринос* (working
unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния уницентитален икотехномически субтипринос са (1)
работен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос*
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(working sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субтисустатит* (working unicentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) работен субстатен уницентитален
икотехномически субтипринос* (working substatum unicentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически
субтисубстат* (working unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) работен
запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (working stock
unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субтизапас* (working unicentital ecotechnomic subtistock)], (4) работен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (working sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субтисустатант*
(working unicentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния уницентитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИТСП – уницентитален икотехномически субтипринос)

Уницентитален икотехномически
субтипринос
(УЦИТСП)
(уницентитален икотехномически
субтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТСП

Субстатен
УЦИТСП

Запасов
УЦИТСП

Сустатантен
УЦИТСП

(уницентитален икотехномически
субтисустатит;

(уницентитален икотехномически субтисубстат;

(уницентитален
икотехномически субтизапас;

(уницентитален икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уни-центит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТСП]

[вътрешно същество на
УЦИТСП]

[външно същество на
УЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТСП
(сътворителен
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТСП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субти-апас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на външното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
{запасова униуницентиталцентитална
на икотехноикотехномичесмическа субка субтипритипригодност}
годност}

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустит)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Работен (сметен) УЦИТСП
(работен уницентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТСП

Работен (сметен)
субстатен
УЦИТСП

Работен (сметен) запасов
УЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТСП

(работен уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически
субтизапас;

(работен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиуницентит)

работен субстатен икотехномически субтиуницентит)

работен запасов
икотехномически субтиуницен-тит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
УЦИТСП
(творчески
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницен-тит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
УЦИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа су-перстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномичес(изпълнителен ки субтисустатит;
уницентитален икотехизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстантехномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
[външно състоУЦИТСП]
яние на цялостното същество
{уницентина УЦИТСП]
тална икотехномическа {сустатитна
субтизадовоуницентиленост}
тална икотехномическа
(вид икотехносубтизадовомическа форленост}
ма)
(вид форма на
икотехномически сустит)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТСП
(съзидателен
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТСП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икотехномически субтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен икотехноми-чески
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТСП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
УЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
УЦИТСП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТСП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномичес-ки субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working physical
economic charge) (ки) – във:
работен физически производствен икономически заряд (същото като текущ работен физически производствен икономически фактор);
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working physical
economic factor) (ки) – във:
интегрален работен физически производствен икономически фактор;
работен физически производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working physical
ecorenomic charge) (ки) – във:
работен физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икореномически фактор).
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working physical ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
работен физически производствен икореномически фактор;
текущ работен физически производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (working physical ecotechnomic charge) (ки) – във:
работен физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икотехномически фактор).
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (working physical production economic charge) – същото като текущ работен физически производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working physical production economic factor) (подразбиран като предметностен работен физически производствен икономически фактор) (*) –
интерпретация на физическия производствен икономически фактор hp като
опредметеност hvp на работната ценност на физическия производствен икономически фактор W(hvp) [която е стойността на физическия производствен икономически фактор V(hp)] и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка
на работното усърдие на физическия производствен икотехномически
фактор W (hvp) [същото като физическо икотехномическо усилие (на производствения икотехномически фактор) и като физическо-факторно икотехномическо усилие* (physically-factor ecotechnomic exertion), следователно
работният физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усилие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство)]
при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно
равнище на отдаване на икономическа стойност от физическия производствен
35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на
икономическа активност), при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява физическо-факторова
стойностна производствена икономическа опредметеност и служи като
един от идентификаторите на стойностните и усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на работния физически производствен икотехномически фактор (вж. работен физически производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на работния производствен икономически фактор и на съзидателния
физически производствен икономически фактор.
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на работния физически производствен икономически фактор са интегралният
работен физически производствен икономически фактор hvp(Y) и текущият
работен физически производствен икономически фактор hvp(X). Работният
физически производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез
количеството hvp негови предметностни единици (характерни за работния физически производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценност на физическия производствен икономически
фактор W(hvp) (респ. на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават физическо-определен работен физически производствен икономически фактор* (physically-determinate working
physical production economic factor) и физическо-определен работен физически производствен икономически фактор* (physically-determinate working
physical production economic factor). Вж. също производствени икономически
фактори.
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working physical production economic factor) (ки) – във:
интегрален работен физически производствен икономически фактор;
работен физически производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор.
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (working physical production ecorenomic charge) – същото като текущ работен физически производствен икореномически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (working physical production ecorenomic factor) (подразбиран като
предметностен работен физически производствен икореномически фактор) (*) – общо понятие за работен физически производствен икономически
фактор и работен физически производствен икотехномически фактор, които
са негови разновидности; интерпретация на физическия производствен икореномически фактор hp като опредметеност hvp на работната ценностност на
физическия производствен икореномически фактор W (hvp) [която е
стойностността на физическия производствен икореномически фактор
V (hp) V(hp)] и като негова факторна предметна икореномическа оценка и което ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като
фаза на икореномическато възпроизводство)] при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната
икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим работен
физически производствен икореномически фактор, който е и общностнонеобходим работен физически производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа стойностност от физическия
производствен икореномически фактор при осъществяването на работна физическа производствена икореномическа дейност (на работна физическа
производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява
физическо-факторова стойностностна производствена икореномическа
опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностностните
(които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж. работен физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на работния
производствен икореномически фактор и на съзидателния физически производствен икореномически фактор. Според ингредиентната икономическа
акумулативност разновидности на работния физически производствен икореномически фактор са интегралният работен физически производствен икореномически фактор hvp(Y ) и текущият работен физически производствен
икореномически фактор hvp( X ) . Работният физически производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hvp негови пред37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------метностни единици (характерни за работния физически производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hvp) (респ.
на неговото стойностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават физическо-определен работен физически производствен икореномически фактор* (physically-determinate working physical production ecorenomic factor) и физическо-определен работен физически производствен икореномически фактор* (physically-determinate working physical
production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на работния физически производствен
икореномически фактор hvp е, че двете му разновидности в лицето на работния физически производствен икономически фактор hvp и работния физически производствен икотехномически фактор hvp се намират във взаимозависимоэст помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти
(вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид
факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите
на факторния икореномически диспозат работният физически производствен
икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е
предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на работния
физически производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
hvp = Ehvp (hvp)
(вж. икономическа оценка), където Elvp е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hvp = thvp е
общата икономическа оценка на работния физически производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the working physical production ecotechnomic factor),
ahvp =

38

hvp
hvp
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната икономическа оценка на работния физически производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the working physical
production ecotechnomic factor) и
mhvp =

dhvp
dhvp

е пределната икономическа оценка на работния физически производствен
икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the working physical
production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между работния икономически и творческия икотехномически физически
производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност
на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (working physical production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
работен физически производствен икореномически фактор;
текущ работен физически производствен икореномически фактор.
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (working physical production ecotechnomic charge) – същото като текущ работен физически производствен икотехномически фактор.
РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (working physical production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен работен физически производствен икотехномически
фактор) (*) – интерпретация на физическия производствен икотехномически
фактор hp като опредметеност hvp на работното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hvp) [което е усилието на физическия производствен икотехномически фактор V (hp) ] и като негова факторна
предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в
икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство)] при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа еди39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ница; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усилие от физическия производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява физическо-факторова усилностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически
способности (вж. работен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност
на работния производствен икотехномически фактор и на съзидателния физически производствен икотехномически фактор. Според ингредиентната
икономическа акумулативност разновидности на работния физически производствен икотехномически фактор са интегралният работен физически производствен икотехномически фактор hvp(Y ) и текущият работен физически
производствен икотехномически фактор hvp( X ) . Работният физически производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hvp негови предметностни единици (характерни за работния физически
производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на
работното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hvp) (респ. на неговото усилие). Според факторната икотехномическа определеност се разграничават физическо-определен работен физически
производствен икотехномически фактор* (physically-determinate working
physical production ecotechnomic factor) и физическо-определен работен физически производствен икотехномически фактор* (physically-determinate
working physical production ecotechnomic factor). Вж. също производствени
икотехномически фактори.
РАБОТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (working
centital economic interest) – същото като работна центитална икономическа
обтизначимост и работен икономически обтицентит.
РАБОТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС*
(working centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икотехномически обтицентит, работна центитална икотехномическа заделеност, работна центитална икотехномическа
зададеност, (*) – работен центитален икотехномически ингредиент, който ка40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
работен икотехномически субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икотехномика); общо понятие за работен трансцентитален икотехномически
обтипринос и работен инцентитален икотехномически обтипринос (той е
или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство);
една от разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос (вж.),
една от формите на съзидателния центитален икотехномически обтипринос,
една от разновидностите на изпълнителния центитален икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа*
(ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният центитален икотехномически обтипринос е
икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна работна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна работна оценка, т.е. е обективнообективностна работна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical
working ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна работна икотехномическа оценка* (objectiveneous working ecotechnomic
appraisement). Работният центитален икотехномически обтипринос е форма
на съществуване на работната центитална обтиикотехномическа енергия* (working centital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална
обтиикотехномическа активност* (working centital obtiecotechnomic
activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна центитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална обтиикотехномическа потенциалност* (working centital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на работния
икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният центитален икотехномически обтипринос са: работен
възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (working
reproductional centital ecotechnomic obticontribution), работен производствен
центитален икотехномически обтипринос* (working production centital
ecotechnomic obticontribution), работен разменен центитален икотехномически обтипринос* (working exchange centital ecotechnomic obticontribution),
работен разпределителен центитален икотехномически обтипринос*
(working distributional centital ecotechnomic obticontribution), работен потребителен центитален икотехномически обтипринос* (working consumption
centital ecotechnomic obticontribution), работен стопанствен центитален
икотехномически обтипринос* (working protoecotechnomizing centital
ecotechnomic obticontribution), работен следпроизводствен центитален
икотехномически обтипринос* (working post-production centital ecotechnomic
obticontribution), работен предипотребителен центитален икотехномически обтипринос* (working before-consumption centital ecotechnomic
obticontribution), работен посреднически центитален икотехномически
обтипринос* (working intermediationary centital ecotechnomic obticontribution),
работен бизнес центитален икотехномически обтипринос* (working business centital ecotechnomic obticontribution), работен алокативен центитален
икотехномически обтипринос* (working allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален работен центитален икотехномически обтипринос* (individual working centital ecotechnomic obticontribution),
фирмен работен центитален икотехномически обтипринос* (firm working
centital ecotechnomic obticontribution), обществен работен центитален икотехномически обтипринос* (social working centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен центитален усвояван икотехномически обтипринос* (working centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и работен
центитален създаван икотехномически обтипринос* (working centital gived
ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния центитален икотехномически обтипринос са (1) работен сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (working
sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен центи43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически обтисустатит* (working centital ecotechnomic obtisustatite)], (2) работен субстатен центитален икотехномически обтипринос* (working substatum centital ecotechnomic obticontribution) [същото като
работен центитален икотехномически обтисубстат* (working centital
ecotechnomic obtisubstatum)], (3) работен запасов центитален икотехномически обтипринос* (working stock centital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен центитален икотехномически обтизапас* (working
centital ecotechnomic obtistock)], (4) работен сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (working sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен центитален икотехномически обтисустатант* (working centital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния центитален икотехномически обтипринос и тяхното място
сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИТОП – центитален икотехномически обтипринос)

Центитален
икотехномически обтипринос
(ЦТИТОП)
(центитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТОП

Субстатен
ЦТИТОП

Запасов
ЦТИТОП

Сустатантен
ЦТИТОП

(центитален
икотехномически обтисустатит;

(центитален
икотехномически обтисубстат;

(центитален
икотехномически обтизапас;

(центитален
икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно същество на
ЦТИТОП]

[външно същество на
ЦТИТОП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТОП
(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ЦТИТОП
(работен центитален икотехномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномичес-ка
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

47

249

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Творчески
(ползваем)
ЦТИТОП
(творчески
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центитален икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТОП

(изпълнителен
(изпълнителен
центитален
центитален
икотехномичес- икотехномически обтисустаки обтисубстат;
(изпълнителен
тит;
центитален
изпълнителен
изпълнителен
икотехномисубстатен
икосустатитен икочески обтитехномически
техномически
субстантит)
обтицентит)
обтицентит)
[външно със[външно състо- [външно състотояние на
яние на цялост- яние на вътрешЦТИТОП]
ното същество
ното същество
{центитална
на ЦТИТОП]
на ЦТИТОП]
икотехноми{субстатна
ческа обтиза- {сустатитна
центитална
центитална
доволеност}
икотехномиикотехноми(вид икотехно- ческа обтизаческа обтизамическа фордоволеност}
доволеност}
ма)
(вид форма на
(вид форма на
икотехномиикотехноческа субстанмически сусция)
тит)
Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТОП

49

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
запасов икотехномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{запасова центитална икотехномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТОП
(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТОП

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
обтизапас;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

съзидателен запасов икотехномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ЦТИТОП
ЦТИТОП
ЦТИТОП
ЦТИТОП
Унисъзидател(унисъзидателен (удовлетен центитален
воряващо)
икотехномичесЦТИТОП
ки обтисуста(унисъзидатетит;
лен центитален ико- унисъзидателен
техномически сустатитен икотехномически
обтисубобтицентит)
стантит)
[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
лостното съЦТИТОП]
щество на
{центитална
ЦТИТОП]
икотехноми{сустатитна
ческа обтиуцентитална
довлетвореикотехноминост}
ческа обтиу(вид икотехнодовлетворемически специност}
фит)
(вид специфит
на икотехномически сустит)

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (working
centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически центит, (*) – работен центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на работен икотехномически субект [на обективностен работен икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство);
общо понятие за работен трансцентитален икотехномически принос и работен инцентитален икотехномически принос (той е или едното, или другото,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за работен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтицентит и като работен икотехномическа диспотант) и работен центитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтицентит и като работна центитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на центиталния икотехномически принос (вж.), една от формите на съзидателния центитален
икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния центитален икотехномически принос и един от конкретните изрази на икотехномическата работа* (ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Работният центитален икотехномически принос е форма на съществуване на работната центитална икотехномическа енергия (working centital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална икотехномическа активност* (working centital ecotechnomic
activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена работна центитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална икотехномическа потенциалност* (working centital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работото центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на работния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работния
центитален икотехномически принос са (1) работен центитален икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтицентит) и (2) работен
центитален икотехномически обтипринос (работен икотехномически
обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работния центитален икотехномически принос са: работен възпроизводствен центитален икотехномически принос* (working reproductional centital ecotechnomic contribution), работен производствен центитален
икотехномически принос* (working production centital ecotechnomic contribution), работен разменен центитален икотехномически принос* (working
exchange centital ecotechnomic contribution), работен разпределителен центитален икотехномически принос* (working distributional centital ecotechnomic contribution), работен потребителен центитален икотехномически
принос* (working consumption centital ecotechnomic contribution), работен
стопанствен центитален икотехномически принос* (working protoeconomizing centital ecotechnomic contribution), работен следпроизводствен центитален икотехномически принос* (working post-production centital ecotechnomic contribution), работен предипотребителeн центитален икотехномически принос* (working before-consumption centital ecotechnomic contribution),
работен посреднически центитален икотехномически принос* (intermediationary working centital ecotechnomic contribution), работен бизнес икотехномическии принос* (working business centital ecotechnomic contribution), работен алокативен центитален икотехномически принос* (working allocative
centital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна
икотехномическиа обхватност се разграничават индивидуален работен центитален икотехномически принос* (individual working centital ecotechnomic
contribution), фирмен работен центитален икотехномически принос* (firm
working centital ecotechnomic contribution), обществен работен центитален
икотехномически принос* (social working centital ecotechnomic contribution) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен центитален усвояван икотехномически принос*
(working centital assimilated ecotechnomic contribution) и работен центитален
създаван икотехномически принос* (working centital gived ecotechnomic contribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния центитален икотехномически принос са (1) работен
сустатитен центитален икотехномически принос* (working sustatitic
centital ecotechnomic contribution) [същото като работен центитален икотехномически сустатит* (working centital ecotechnomic sustatite)], (2) работен субстатен центитален икотехномически принос* (working substatum
centital ecotechnomic contribution) [същото като работен центитален икотехномически субстат* (working centital ecotechnomic substatum)], (3) работен запасов центитален икотехномически принос* (working stock centital
ecotechnomic contribution) [същото като работен центитален икотехномически запас* (working centital ecotechnomic stock)], (4) работен сустатантен
центитален икотехномически принос* (working sustatantal centital ecotechnomic contribution) [същото като работен центитален икотехномически
сустатант* (working centital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически принос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния центитален икотехномически принос и тяхното място сред
разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИТП –
центитален икотехномически принос)

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(центитален
икотехномически сустатит;

(центитален
икотехномически субстат;

(центитален
икотехномически запас;

(центитален
икотехномически сустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТП]

[вътрешно същество на
ЦТИТП]

[външно същество на
ЦТИТП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТП
(сътворителен
центитален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически суста-тант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически сустатант;

(работен центитален икотехноми-чески субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномичес-ки центит)

работен сустатантен икотехномически центит)

[работно външно състояние
на ЦТИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески (ползваем)
ЦТИТП
(творчески центитален икотехномически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ЦТИТП
тен ЦТИТП

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ЦТИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТП
(изпълнителен
центитален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТП

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
центит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
центит)

изпълнителен
запасов икотехномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка задоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТП
(съзидателен
центитален
икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ЦТИТП

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
центитален
икотехномически запас;

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

съзидателен
субстатен икотехномически
центит)

съзидателен
запасов икотехномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа игодноност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ЦТИТП
(унисъзидателен центитален
икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворяв(удовлетворяващ) сустатитен
ащ) субстатен
ЦТИТП
ЦТИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТП

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически запас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
центит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС*
(working centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икотехномически субтицентит, работен икотехномически диспотант, (*) – работен центитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като обективна
даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икотехномически субект [на обективностен работен
икотехномически субект* (objectivitical working ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за работен трансцентитален
икотехномически субтипринос и работен инцентитален икотехномически
субтипринос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехноми62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтипринос (вж.), една от формите на съзидателния центитален икотехномически субтипринос, една от разновидностите на изпълнителния центитален икотехномически субтипринос и един от конкретните изрази на
икотехномическата работа* (ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работният центитален икотехномически субтипринос е работен икотехномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана обективностна работна оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна
работна оценка, т.е. е субективно-обективностна работна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical working ecotechnomic appraisement), което
е същото като обективистична работна икотехномическа оценка*
(objectivistical ecotechnomic appraisement). Работният центитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на работната центитална
субтиикотехномическа енергия* (working centital subtiecotechnomic energy)
(вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална субтиикотехномическа активност* (working
centital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена работна центитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална субтиикотехномическа потенциалност* (working centital subtiecotechnomic
potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
работното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на работния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работен центитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работният центитален икотехномически субтипринос са: работен
възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (working
reproductional centital ecotechnomic subticontribution), работен производствен
центитален икотехномически субтипринос* (working production centital
ecotechnomic subticontribution), работен разменен центитален икотехномически субтипринос* (working exchange centital ecotechnomic subticontribution),
работен разпределителен центитален икотехномически субтипринос*
(working distributional centital ecotechnomic subticontribution), работен потребителен центитален икотехномически субтипринос* (working consumption
centital ecotechnomic subticontribution), работен стопанствен центитален
икотехномически субтипринос* (working protoecotechnomizing centital
ecotechnomic subticontri-bution), работен следпроизводствен центитален
икотехномически субтипринос* (working post-production centital ecotechnomic subticontribution), работен предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (working before-consumption centital ecotechnomic
subticontribution), работен посреднически центитален икотехномически
субтипринос*
(working
intermediationary
centital
ecotechnomic
subticontribution), работен бизнес икотехномически субтипринос* (business
centital ecotechnomic subticontribution), работен алокативен центитален
икотехномически субтипринос* (working allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален работен центитален икотехномически
субтипринос*
(individual
working
centital
ecotechnomic
subticontribution), фирмен работен центитален икотехномически субтипринос* (firm working centital ecotechnomic subticontribution), обществен работен центитален икотехномически субтипринос* (social working centital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работен центитален усвояван икотехномически субтипринос* (working centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и работен
центитален създаван икотехномически субтипринос* (working centital
gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работния центитален икотехномически субтипринос са (1) работен сустатитен центитален икотехномически субтипринос* (working
sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен центи65
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически субтисустатит* (working centital ecotechnomic
subtisustatite)], (2) работен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (working substatum centital ecotechnomic subticontribution) [същото
като работен центитален икотехномически субтисубстат* (working
centital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) работен запасов центитален икотехномически субтипринос* (working stock centital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен центитален икотехномически субтизапас*
(working centital ecotechnomic subtistock)], (4) работен сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (working sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен центитален икотехномически субтисустатант* (working centital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работния центитален икотехномически субтипринос и тяхното място
сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИТСП – центитален икотехномически субтипринос)

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТСП
(сътворителен
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТСП

(сътворителен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
субтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ЦТИТСП
(работен центитален икотехномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТСП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТСП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТСП

(работен центитален икотехномически субтисустатит;

(работен центитален икотехномически субтисубстат;

(работен центитален икотехномически субтизапас;

(работен центитален икотехномически субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтицентит)

работен субстатен икотехномически субтицентит)

работен запасов
икотехномически субтицентит)

работен сустатантен икотехномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ЦТИТСП
(творчески
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ЦТИТСП
тен ЦТИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТСП

(творчески центитален икотехномически
субтисустатит;

(творчески центитален икотехномически субтисубстат;

(творчески центитален икотехномически субтизапас;

(творчески центитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически
субтицентит)

творчески субстатен икотехномически субтицентит)

творчески запасов икотехномически субтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален
икотехномичес(изпълнителен ки субтисустатит;
центитален
икотехномиизпълнителен
чески субтисустатитен икосубстантит)
техномически
субтицентит)
[външно състояние на
[външно състоЦТИТСП]
яние на цялостното същество
{центитална
на ЦТИТСП]
икотехномическа субти{сустатитна
задоволеност}
центитална
икотехноми(вид икотехноческа субтизамическа фордоволеност}
ма)
(вид форма на
икотехномически сустит)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТСП
(съзидателен
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТСП

(съзидателен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
субтизапас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]
{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ЦТИТСП
ЦТИТСП
Унисъзидател(унисъзидателен (удовлетен центитален
воряващо)
икотехномичесЦТИТСП
ки субтисуста(унисъзидатетит;
лен центитален ико- унисъзидателен
техномически сустатитен икотехномически
субтисубсубтицентит)
стантит)
[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
лостното съЦТИТСП]
щество на
{центитална
ЦТИТСП]
икотехноми{сустатитна
ческа субтиуцентитална
довлетвореикотехноминост}
ческа субтиу(вид икотехнодовлемически специтвореност}
фит)
(вид специфит
на икотехномически сустит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТСП

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

РАБОТНА ЗАПЛАТА (wage) (в икон.) (за единица труд) – цена на труда като
основен производствен фактор (в икон.). Нейни разновидности са номиналната работна заплата (в икон.) [същото като парична работна заплата (в икон.)] и
реалната работна заплата (в икон.), както и работната заплата (в макр.) и работната заплата (в микр.).
РАБОТНА ЗАПЛАТА (wage) (в макр.) (за единица труд), средна цена на
труда (в макр.), – осреднена на макроикономическо равнище цена на труда
като основен производствен фактор (в макр.). Нейни разновидности са номиналната работна заплата (в макр.) [същото като парична работна заплата (в
макр.)] и реалната работна заплата (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ЗАПЛАТА (wage) (в микр.) (за единица труд) – цена на трудовия
производствен икономически фактор [цена на трудовия фактор (в микр.)] като основен производствен икономически фактор (в микр.). Нейни разновидности са номиналната /паричната/ работна заплата (nominal wage) (в
микр.) и реалната работна заплата (nominal wage) (в микр.). Подразбира се
като ставка на работната заплата. Ако не е посочено друго, под работна заплата (в микр.) обикновено се подразбира номиналната работна заплата (в микр.)
(ставката на номиналната работна заплата).
РАБОТНА ЗАПЛАТА (wage) (ки) – във:
динамична функция на работната заплата (в микр.);
желана работна заплата (в микр.);
Марксова теория за работната заплата (в маркс.);
минимална работна заплата (minimal wage) (в микр.);
номинална работна заплата (в макр.);
очаквана динамична крива на работната заплата (в микр.);
очаквана динамична функция на работната заплата (в микр.);
парична работна заплата (в макр.) (същото като номинална работна заплата (в макр.));
перманентно изменение на работната заплата (в микр.);
перманентно повишаване на работната заплата (в микр.);
перманентно понижаване на работната заплата (в микр.);
пренесено изменение на работната заплата (в микр.);
пренесено повишаване на работната заплата (в микр.);
пренесено понижаване на работната заплата (в микр.);
претендирана работна заплата (в микр.) (същото като желана работна
заплата (в микр.));
работна заплата (в икон.);
работна заплата (в макр.);
работна заплата (в микр.);
равновесна работна заплата (в микр.) (същото като равновесна пазарна
цена на трудовия фактор);
равновесна средна работна заплата (в макр.) (същото като равновесна
средна цена на труда (в макр.));
реална работна заплата (в макр.).

74

276

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working ecocorenomic allotment) (работен икокореномически задел) – същото като работно
икокореномическо обтиучастие.
РАБОТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (working ecocorenomic allotment) (ки) – във:
работна икокореномическа заделеност (същото като работно икокореномическо обтиучастие);
работна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
работен икокореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиуницентит и като работно уницентитално
икокореномическо обтиучастие);
работна центитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтицентит и като работно центитално икокореномическо обтиучастие).
РАБОТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (working ecocorenomic givenness) – същото като работна икокореномическа ценностност и
като работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
РАБОТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (working ecocorenomic
pheness) – същото като работен икокореномически субтиинцентит и като работно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (working economic allotment)
(ки) – във:
работна инцентитална икономическа заделеност (същото като работна
инцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиинцентит);
работна трансцентитална икономическа заделеност (същото като работна трансцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтитрансцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна уницентитална икономическа заделеност (същото като работва
уницентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит);
работна центитална икономическа заделеност (същото като работна
центитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтицентит).
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (working economic
significance) (без разширената икономическа ингредиентност), работна икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено
определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (working
subjectivitical economic subject)] за нейния работен икотехномически принос
(същото като работен икотехномически обективит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за работна икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтисубективит) и работна икономическа обтизначимост (същото
като работен икономически обтисубективит и като работен икономически
интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата значимост (вж.), една от формите на съзидателната икономическа работа, една
от разновидностите на изпълнителната икономическа значимост и един от
конкретните изрази на икономическата работа* (economic work), последното
като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната икономическа значимост е форма на съществуване на работната
икономическа енергия* (working economic energy) (вж. икономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна икономическа
активност* (working economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е
кинестично опредметена работна икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна икономическа потенциалност* (working
economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност работната
икономическа значимост е една от разновидностите на работното икореномическо участие. Работната икономическа значимост акцентира върху дейността
на работния икономически субект, който формира структурата на работния
икономическия ингредиент, последният в качеството му на икономически дис76

278

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------позант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо
явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност) разновидности на работната икономическа значимост
са: (1) работна трансцентитална икономическа значимост (същото като работен икономически трансцентит и като работно трансцентитално икономическо участие), (2) работна инцентитална икономическа значимост (същото като работен икономически инцентит и като работно инцентитално
икономическо участие), (3) работен центитална икономическа значимост
(същото като работен икономически центит и като работно центитално икономическо участие), (4) работна уницентитална икономическа значимост
(същото като работен икономически уницентит и като работно уницентитално икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
работна икономическа значимост обикновено се подразбира работната трансцентитална икономическа значимост.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост

РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на работната икономическа значимост според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно, субти
– субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с
точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут нейни разновидности са
(1) работна икономическа субтизначимост (работен икономически субтисубективит) и (2) работна икономическа обтизначимост (работен икономически обтисубективит) (фиг. 2).

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;

РБ икотехномическа реализираност

РБ икореномическа реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;

РБ икотехномическа зададеност

РБ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Работна икономическа значимост и нейните разновидности (РБ – работен; обти
– обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИЗ – икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субективит)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ
(сътворителен
икономически
субективит)
[общо понятие
за състояние
на ИЗ]
{икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

Центитална ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически
инцентит)

(икономически центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИЗ

(сътворителен
икономически
уницентит)

(сътворителен
икономически
трансцентит)

(сътворителен
икономически
инцентит)

(сътворителен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа пригодност}

{трансцентитална икономическа пригодност}

{инцентитална икономическа пригодност}

{центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)

80

282

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Работна (сметна) ИЗ
(работен икономически
субективит)
[работно външно състояние
на ИЗ]
{икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИЗ
(творчески
икономически
субективит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИЗ

Работна (сметна)
трансцентитална ИЗ

Работна (сметна) инцентитална ИЗ

Работна (сметна) центитална
ИЗ

(работен икономически уницентит)

(работен икономически трансцентит)

(работен икономически инцентит)

(работен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на ИЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИЗ]

{уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)

Творческа (ползваема) уницентитално ИЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) центитална ИЗ

(творчески икономически уницентит)

(творчески икономически трансцентит)

(творчески икономически инцентит)

(творчески икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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Изпълнителна
(задоволяваща) ИЗ
(изпълнителен
икономически
субективит)
[външно състояние на ИЗ]
{икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически
субективит)
[вътрешно
състояние на
ИЗ]
{икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща
центитална
ИЗ

(изпълнителен
икономически
уницентит)

(изпълнителен
икономически
трансцентит)

(изпълнителен
икономически
инцентит)

(изпълнителен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа задоволеност}

{транасцентитална икономическа задоволеност}

{инцентитална икономическа задоволеност}

{центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИЗ

(съзидателен
икономически
уницентит)

(съзидателен
икономически
трансцентит)

(съзидателен
икономически
инцентит)

(съзидателен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИЗ]

{уницентитална икономическа изгодност}

{трансцентитална икономическа изгодност}

{инцентитална икономическа изгодност}

{центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваУнисъзидател- ща) уницентища) трансцентища) инцентища) центитална
на (удовлеттална ИЗ
тална ИЗ
тална ИЗ
ИЗ
воряваща ИЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидатеикономически
икономически
икономически
икономически
лен икономиуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
чески субек[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно състивит)
тояние на цяяние на вътрештояние на вън- тояние на обща[цялостно със- лостната опрената опредешната опреде- та определеност
тояние на ИЗ] деленост на ИЗ]
леност на ИЗ]
леност на ИЗ]
на ИЗ]
{икономическа
{униценти{трансценти{инценти{центитална
удовлетворетална иконотална иконотална иконоикономическа
ност}
мическа удовмическа удовмическа удовудовлетворелетвореност}
летвореност}
летвореност}
ност}
(вид икономически специ(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
фит)
на икономичес- на икономическа на икономичес- на икономически диспозит)
същност)
ко явление)
ки диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната икономическа значимост са: работна възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance), работна производствена икономическа значимост* (working production economic
significance), работна разменна икономическа значимост* (working
exchange economic significance), работна разпределителна икономическа
значимост* (working distributional economic significance), работна потребителна икономическа значимост* (working consumption economic
significance), работна стопанствена икономическа значимост* (working
protoeconomizing economic significance), работна следпроизводствена икономическа значимост* (working post-production economic significance), работна
предипотребителна икономическа значимост* (working before-consumption
economic significance), работна посредническа икономическа значимост*
(working intermediationary economic significance), работна бизнес икономическа значимост* (working business economic significance), алокативна икономическа значимост* (working allocative economic significance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна икономическа значимост* (individual working
economic significance), фирмена работна икономическа значимост* (firm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------working economic significance), обществена работна икономическа значимост* (social working economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна усвоявана икономическа значимост* (working
assimilated economic significance) и работна създавана икономическа значимост* (working gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната икономическа значимост са (1) работна сустатитна
икономическа значимост (същото като работен икономически сустатит), (2)
работна субстатна икономическа значимост (същото като работен икономически субстат), (3) работна запасова икономическа значимост (същото като
работен икономически запас), (4) работна сустатантна икономическа значимост (същото като работен икономически сустатант). Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ – икономическа
значимост)
Сустатитна ИЗ

Субстатна ИЗ

Запасова ИЗ

Сустатантна
ИЗ

(икономически сустатит)

(икономически субстат)

(икономически запас)

(икономически сустатант)

[цялостно същество на ИЗ]

[вътрешно същество на ИЗ]

[външно същество на ИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИЗ

(сътворителен
икономичес-ки
субстантит)

(сътворителен
икономически
сустатит)

(сътворителен
икономически
субстат)

(сътворителен
икономически
запас)

(сътворителен
икономически
сустатант)

[общо понятие
за състояние на
ИЗ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЗ]

[общо състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
пригодност}

{субстатна
икономическа
пригодност}

{запасова икономическа пригодност}

{сустатантна
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономичесски сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономичес-ка
значимост (ИЗ)
(икономически субстантит)

{икономичес-ка
пригодност}
(вид икономически специфант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЗ
(работен икономически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЗ]
{икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема) ИЗ
(творчески
икономичес-ки
субстантит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономичес-ка
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЗ

Работна (сметна) запасова ИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЗ

(работен икономически сустатит)

(работен икономически субстат)

(работен икономически запас)

(работен икономически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна
задоволеност}

{запасова икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЗ

Творческа (ползваема) субстатно ИЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЗ

(творчески икономически сустатит)

(творчески икономически субстат)

(творчески икономически запас)

(творчески икономически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на ИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИЗ
(изпълнителен
икономичес-ки
субстантит)
{икономичес-ка
задоволе-ност}
[външно състояние на ИЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономичес-ки
субстантит)
[вътрешно състояние на ИЗ]
{икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна ИЗ

(изпълнителен
икономически
сустатит)

(изпълнителен
икономически
субстат)

(изпълнителен
икономически
запас)

(изпълнителен
икономически
сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЗ]

[външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
задоволеност}

{субстатна
икономическа
задоволеност}

{запасова икономическа задоволеност}

{сустатантна
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЗ

Съзидателна
(изгодн) субстатна ИЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЗ

(съзидателен
икономически
сустатит)

(съзидателен
икономически
субстат)

(съзидателен
икономически
запас)

(съзидателен
икономически
сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЗ]

{сустатитна
икономическа
изгодност}

{субстатна
икономическа
игодноност}

{запасова икономическа изгодност}

{сустатантна
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИЗ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатезапас)
сустатит)
субстат)
сустатант)
лен икономически субс[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състантит)
тояние
на
вънтояние на цятояние на въттояние на общошното
същество
лостното
сърешното
същесто същество на
[цялостно съсна
ИЗ]
щество на ИЗ]
тво на ИЗ]
ИЗ]
тояние на ИЗ]
{запасова ико- {сустатантна
{субстатна
{икономичес-ка {сустатитна
номическа
икономическа
икономическа
икономическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетудовлетвореност}
реност}
реност}
вореност}
реност}
(вид иконо(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
мически специна
икономичесна икономина икономичесна икономифит)
чески сустит) ска субстанция) ка суперстанчески сустант)
та)

РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (economic significance) (ки) –
във:
работна икономическа значимост;
работна инцентитална икономическа значимост;
работна трансцентитална икономическа значимост;
работна уницентитална икономическа значимост;
работна центитална икономическа значимост.
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (working economic
obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен
икономически обтисубективит, работен икономически интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical
working economic subject)] за нейния работен икотехномически обтипринос
(същото като работен икотехномически обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икономика); една от разновидностите на икономическата обтизначимост
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж.), една от формите на съзидателната икономическа обтизначимост, една
от разновидностите на изпълнителната икономическа обтизначимост и един
от конкретните изрази на икономическата работа* (economic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Работната икономическа обтизначимост е работен икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна работна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна
работна оценка, т.е. е обективно-субективностна работна икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical working economic appraisement), което е същото като субектностна работна икономическа оценка* (subjectiveneous
working economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие. Работната икономическа обтизначимост е форма на съществуване
на работната обтиикономическа енергия* (working obtieconomic energy)
(вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената
работна обтиикономическа активност* (working obtieconomic activity) (вж.
обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна
обтиикономическа потенциалност* (working obtieconomic potentiality) (вж.
обтиикономическа потенциалност).
Работната икономическа обтизначимост е обективен работен икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим работен икономически ингредиент* (objectively-indispensable working economic ingredient) [на обективно-изискван работен икономически ингредиент* (objectively-required working economic ingredient)] и в частност – на обективно-необходима работна
икономическа значимост* (objectively-indispensable working economic significance) [на обективно-изисквана работна икономическа значимост* (objectively-required working economic significance]. По-своята природа той е оптимален работен икономически ингредиент* (optimal working economic
ingredient) [в частност оптимална работна икономическа значимост*
(optimal working economic significance)] и неговото формиране се моделира,
респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за
което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени
присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икономическите ресурси (вж. модели-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална обективнонеобходима работна
икономическа значимост* (individual objectively-indispensable working economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима работна икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима работна икономическа
значимост* (firm objectively-indispensable working economic significance) (съкратено: фирменонеобходима работна икономическа значимост), обществена обективнонеобходима работна икономическа значимост* (social objectively-indispensable working economic significance) (съкратено: общественонеобходима работна икономическа значимост) и т.н.
Работната икономическата обтизначимост акцентира върху дейността на
работния икономически субект, който формира структурата на работния икономически обтиингредиент, последният в качеството му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо
явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност) разновидности на работната икономическа обтизначимост са: (1) работна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтитрансцентит и същото като работен
трансцентитална икономическа заделеност и като работен трансцентитален икономически интерес), (2) работна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтиинцентит и същото като
работна инцентитална икономическа заделеност и като работен инцентитален икономически интерес), (3) работна центитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтицентит и същото като работна центитална икономическа заделеност и като работен центитален
икономически интерес), (4) работна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтиуницентит и същото като
работен уницентитална икономическа заделеност и като работен уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
работна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира работната
трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост

РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на работната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работна икономическа обтизначимост и нейните разновидности (РБ – работен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИОЗ –
икономическа обтизначимост)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубективит)
{икономическа
заделеност;
икономически
интерес}

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически
обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически
обтиинцентит)

(икономически
обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие
за определност
на ИОЗ]

{уницентитална икономическа заделеност;

{трансцентитална икономическа заделеност;

{инцентитална икономическа заделеност;

{центитална
икономическа
заделеност;

уницентитален икономически интерес}

трансцентитален икономически интерес}

инцентитален
икономически
интерес}

центитална
икономически
интерес}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически
обтисубективит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
{сътворителна икономическа заделеност;
сътворителен
икономически
интерес;
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтиуницентит)

(сътворителен
икономически
обтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
обтиинцентит)

(сътворителен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{сътворителна {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиикономическа
на икономичес- тална икономи- икономическа
заделеност;
заделеност;
ка заделеност;
ческа заделеност;
сътворителен
сътворителен
сътворителен
сътворителен
уницентиталтрансцентицентитален
инцентитален
ен икономичестален иконоикономически
икономически
ки интерес;
мически интеинтерес;
интерес;
рес;
уницентитална икономическа обтипригодност}

трансцентитална икономическа обтиппригодност}

инцентитална
икономическа
обтипригодност}

центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИОЗ
(работен икономически
обтисубективит)
[работно външно състояние
на ИОЗ]
{работна икономическа заделеност;
работен икономически интерес;
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИОЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИОЗ

Работна (сметна) инцентитал-на ИОЗ

Работна (сметна) центитална
ИОЗ

(работен икономически обтиуницентит)

(работен икономически обтитрансцентит)

(работен икономически обтиинцентит)

(работен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИОЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИОЗ]

{работна уницентитална
икономическа
заделеност;

{работна трансцентитална
икономическа
заделеност;

{работна инцентитална
икономическа
заделеност;

{работна центитална икономическа заделеност;

работен уницентитален
икономически
интерес;

работен трансцентитален
икономически
интерес;

работен инцентитален
икономически
интерес;

работен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически
обтисубективит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{творческа
икономическа
заделеност;
творчески икономически интерес;
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИОЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) центитална ИОЗ

(творчески икономически обтиуницентит)

(творчески икономически обтитрансцентит)

(творчески икономическиобтиинцентит)

(творчески икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{творческа
уницентитална икономическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икономическа заделеност;

{творческа инцентитална
икономическа
заделеност;

{творческа
центитална
икономическа
заделеност;

творчески уницентитален
икономически
интерес;

творчески
трансцентитален икономически интерес;

творчески инцентитален
икономически
интерес;

творчески
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа ползваема
обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИОЗ
(изпълнителен
икономически
обтисубективит)
[външно състояние на
ИОЗ]
{изпълнителна икономическа заделеност;
изълпителен
икономически
интерес;
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
обтитрансцен-тит)

(изпълнителен
икономически
обтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
заделеност;

изпълнителен
уницентитален икономически интерес;

изпълнителен
трансцентитален икономически интерес;

изпълнителен
инцентитален
икономически
интерес;

изпълнителен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтизадоволеност}

транасцентитална икономическа обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИОЗ
(съзидателен
икономически
обтисубективит)
[вътрешно състояние на
ИОЗ]
{съзидателна
икономическа
заделеност;
съзидателен
икономически
интерес;
икономическа
обтиизогодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтиуницентит)

(съзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
обтиинцентит)

(съзидателен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{съзидателна
центитална
икономическа
заделеност;

съзидателен
уницентитален икономически интерес;

съзидателен
трансцентитален икономически интерес;

съзидателен
инцентитален
икономически
интерес;

съзидателен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтиизогодност}

трансцентитална икономическа обтиизгодност}

инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИОЗ

Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидателен
ряваща) ИОЗ
икономически
обтиуницен(унисъзидатетит)
лен икономически обтису[цялостно съсбективит)
тояние на ця[цялостно със- лостната определеност на
тояние на
ИОЗ]
ИОЗ]
{унисъзидателна икономическа заделеност;
унисъзидателен икономически интерес;
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИОЗ

(унисъзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
обтиинцентит)
обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИОЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИОЗ

[цялостно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икономическа заделеност;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикономическа
тална иконозаделеност;
мическа заделеност;

унисъзидателен уницентитален икономически интерес;

унисъзидателен
трансцентитален икономически интерес;

унисъзидателен инцентитален икономически интерес;

унисъзидателен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически диспозит)

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната икономическа обтизначимост са: работна възпроизводствена икономическа обтизначимост* (working reproductional economic
obtisignificance), работна производствена икономическа обтизначимост*
(working production economic obtisignificance), работна разменна икономическа обтизначимост* (working exchange economic obtisignificance), работна
разпределителна икономическа обтизначимост* (working distributional economic obtisignificance), работна потребителна икономическа обтизначимост* (working consumption economic obtisignificance), работна стопанстве99
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа обтизначимост* (working protoeconomizing economic
obtisignificance), работна следпроизводствена икономическа обтизначимост* (working post-production economic obtisignificance), работна предипотребителна икономическа обтизначимост* (working before-consumption
economic obtisignificance), работна посредническа икономическа обтизначимост* (working intermediationary economic obtisignificance), работна бизнес
икономическа обтизначимост* (working business economic obtisignificance),
работна алокативна икономическа обтизначимост* (working allocative
economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна икономическа
обтизначимост* (individual working economic obtisignificance), фирмена работна икономическа обтизначимост* (firm working economic obtisignificance), обществена работна икономическа обтизначимост* (social working
economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна усвоявана икономическа обтизначимост* (working assimilated economic obtisignificance) и работна създавана икономическа
обтизначимост* (working gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната икономическа обтизначимост са (1) работна сустатитна икономическа обтизначимост (същото като работен икономически
обтисустатит), (2) работна субстатна икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтисубстат), (3) работна запасова икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтизапас),
(4) работна сустатантна икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работната икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)
Сустатитна
ИОЗ

Субстатна
ИОЗ

Запасова
ИОЗ

Сустатантна
ИОЗ

(икономически обтисустатит)

(икономически обтисубстат)

(икономически обтизапас)

(икономически
обтисустатант)

[цялостно същество на
ИОЗ]

[вътрешно същество на
ИОЗ]

[външно същество на
ИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) суста-титна ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИОЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИОЗ

(сътворителен
икономически
обти-сустатит)

(сътворителен
икономически
обтисубстат)

(сътворителен
икономически
обтизапас)

(сътворителен
икономически
обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{икономическа обтипригодност}

{сустатитна
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
икономическа
обтипригодност}

{запасова икономическа обтипригодност}

{сустатантна
икономическа
обтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИОЗ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на ИОЗ]
{икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИОЗ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИОЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИОЗ

(творчески икономически обтисустатит)

(творчески икономически обтисубстат)

(творчески икономически обтизапас)

(творчески икономически обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна (задоволяваща) ИОЗ
(изпълнителен икономически обтисубстантит)
{икономическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИОЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИОЗ
(съзидателен
икономически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИОЗ]
{икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтисустатит)

(изпълнителен
икономически
обтисубстат)

(изпълнителен
икономически
обтизапас)

(изпълнителен
икономически
обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИОЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтисустатит)

(съзидателен
икономически
обтисубстат)

(съзидателен
икономически
обтизапас)

(съзидателен
икономически
обтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
икономическа
обтиигодноност}

{запасова икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
воряваща)
ИОЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатеобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
лен икономически обти- [цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно съссубстантит)
тояние на цятояние на въттояние на вън- тояние на общолостното
сърешното
същесшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на ИОЗ]
тво на ИОЗ]
на ИОЗ]
ИОЗ]
тояние на
ИОЗ]
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икономическа
икономическа
номическа обикономическа
{икономиобтиудовлетобтиудовлеттиудовлеобтиудовлетческа обтиувореност}
вореност}
твореност}
вореност}
довлетвореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономина икономина икономи(вид иконочески
сустит)
ческа
субстанческа
суперсчески
сустант)
мически специция)
танта)
фит)

РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (working economic obtisignificance) (ки) – във:
работна икономическа обтизначимост;
работна инцентитална икономическа обтизначимост;
работна трансцентитална икономическа обтизначимост;
работна уницентитална икономическа обтизначимост;
работна центитална икономическа обтизначимост.
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА]* (individual product working economic potentiality) (подразбира се като индивидуална продуктова обща работна потенциалност при икономическото стопанисване) (*) – дефинирана в рамките на един трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален] (в т.ч. на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]) потенциална възможност qv =
qv(I) на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч.
като производител и като потребител) (респ. на неговите производствени икономически фактори) да участвува в индивидуалното икономическо възпроиз104
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство [в т.ч. в индивидуалното икономическо производство в индивидуалното икономическо потребление (тези два фази в своята общност образуват
индивидуалното икономическо стопанисване)] чрез създаване и консумиране
на работния икономически продукт [индивидуален] [в т.ч. на работния производствен икономически продукт [индивидуален] и на работния потребителен
икономически продукт [индивидуален]], при което индивидът се възпроизвежда като трудов производствен икономически фактор. Тя е уплътнена (компресирана) потенциална възпроизводствена индивидуална работна икономическа активност (individual working economic activity), насочена към стопанисването на продукти {в т.ч. (1) уплътнени (компресирани) потенциални производствени индивидуални икономически усилия (individual economic exertions)
[същото като индивидуална създаваща работна икономическа активност
(individual making working economic activity)], на факторите, насочени към създаването на продукти, и (2 уплътнена (компресирана) потенциална потребителна индивидуално работно икономическо усвояване (individual working
economic assimilation) [същото като индивидуална усвояваща работна икономическа активност (individual assimilative making working economic
activity)], насочена към усвояването на продукти}. Нейното равнище се идентифицира чрез обема на индивидуалния работен икономически продукт от qv
= qv(I) специфични единици и затова има същото като него означение. Тя е
разновидност на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност
(друга разновидност на последната е индивидуалната продуктова творческа
икономическа потенциалност). Според възпроизводствената икономическа
субектност нейни разновидности (чрез които тя се проявява и съществува и за
които тя е общо понятие) са (1) работните производителски икономически
способности [индивидуални продуктови], които се идентифицират чрез обема
на индивидуалния работен производствения икономически продукт qvp =
qvp(I) и имат същото като него означение (именно те са уплътнените (компресираните) потенциални производствени индивидуални икономически усилия),
и (2) работните потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови], които се идентифицират чрез обема на индивидуалния работен
потребителен икономически продукт qvc = qvc(I) и имат същото като него означение [именно те са уплътненото (компресираното) потенциално потребително индивидуално работно икономическо усвояване].
Индивидуалната продуктова работна икономическа потенциалност qv е
потенциална възможност да се създава индивидуалната обща стойност на икономическите продукти TV(PI)(q) и затова тя се представя (се експлицира, се
105
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изобразява) като стойностна икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова]. Тя се разпредметява (от потенциалност се превръща в кинетичност) в индивидуалната обща икономическа стойност TV(I)(q), а последната
става неин измерител (в индивидуални полезностни единици) в случаите когато тя се интерпретира като индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност. Тази зависимост е валидна и за двете нейни разновидности.
Затова имат място следните твърдения относно тези разновидности. Първо,
индивидуалните продуктови работни производителски икономически способности qvp са потенциална възможност да се създава индивидуалната обща
предавана стойност на производствените икономически продукти TGV(PI)(qp)
(предавана от производителя на потребителя) и затова те се представят (се експлицират, се изобразяват) като стойностни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]. Те се разпредметяват в индивидуалната обща предавана икономическа стойност TGV(I)(qp), а последната става
техен измерител (в индивидуални стойностни единици) в случаите когато те се
интерпретират като индивидуални продуктови стойностни производителски
икономически способности. Второ, индивидуалните продуктови работни потребителски икономически потребности qvc са потенциална възможност да се
създава индивидуалната обща приемана стойност на потребителните икономически продукти TDV(PI)(qc) (идваща от производителя и приемана от потребителя) и затова те се представят (се експлицират, се изобразяват) като
стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Те се разпредметяват в индивидуалната обща приемана икономическа стойност TDV(I)(qc), а последната става техен измерител (в индивидуални стойностни единици) в случаите когато те се интерпретират като индивидуални продуктови стойностни потребителски икономически потребности. Тези
положения за представени нагледно във фиг. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП стойностни
производителски икон. способности
TGV(PI)(qp)

ИП работни
производителски икон. способности qvp

ИП стойностна
иконом.
потенциалност
TV(PI)(q)

ИП работна
иконом. потенциалност qv

ИП работни
потребителски
икон. потребности qvc

ИП стойностни
потребителски
икон. потребности
TDV(PI)(qc)

ИП икономически усилия
(ИП създаваща
работна икономическа активност)

Индивид. обща
стойност на
икон. продукт.
TV(I)(q)

ИП работна
иконом. активност

ИП работно
икон. усвояване
(ИП усвояваща
рботна икономическа активност)

Индивид. обща
предавана
стойност на
производств.
икон. продукт.
TGV(I)(qp)

Индивид. обща
приемана
стойност на
потребителния
икон. продукт.
TDV(I)(qc)

Фиг. 1. Зависимости при индивидуалната продуктова работна стопанствен икономическа
потенциалност qu (ИП – индивидуална продуктова)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според факторната икономическа обусловеност се разграничават: (1)
индивидуална трудово-обусловена продуктова работна икономическа потенциалност* (individual labourly-conditioned product working economic potentiality) [в т.ч. индивидуални трудово-обусловени продуктови работни производителски икономически способности* (individual labourly-conditioned
product working producer’s economic abilities) и индивидуални трудовообусловени продуктови работни потребителски икономически потребности* (individual labourly-conditioned product working consumer’s economic
needs /necessities/)] – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори; (2) индивидуална физическо-обусловена продуктова работна икономическа потенциалност* (individual physically-conditioned product working economic potentiality)
[в т.ч. индивидуални физическо-обусловени продуктови работни производителски икономически способности* (individual physically-conditioned
product working producer’s economic abilities) и индивидуални физическообусловени продуктови работни потребителски икономически потребности* (individual physically-conditioned product working consumer’s economic
needs /necessities/)] – когато тя функционира само с физически производствени
икономически фактори; (3) индивидуална трудово-физическо-обусловена
продуктова работна икономическа потенциалност* (individual labourlyphysically-conditioned product working economic potentiality) [в т.ч. индивидуални трудово-физическо-обусловени продуктови работни производителски
икономически способности* (individual labourly-physically-conditioned product
working producer’s economic abilities) и индивидуални трудово-физическообусловени продуктови работни потребителски икономически потребности* (individual labourly-physically-conditioned product working consumer’s
economic needs /necessities/)] – когато тя функционира едновременно с трудови
и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено
друго, под индивидуална продуктова работна икономическа потенциалност
обикновено се подразбира индивидуалната трудово-физическо-обусловена
продуктова работна икономическа потенциалност.
Според факторната икономическа определеност се разграничават (1)
индивидуална трудово-определена продуктова работна икономическа потенциалност* (individual labourly-determinate product working economic potentiality) [в т.ч. индивидуална трудово-определени продуктови работни производителски икономически способности* (individual labourly-determinate
product working producer’s economic abilities) и индивидуална трудово108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определени продуктови работни потребителски икономически потребности* (individual labourly-determinate product working consumer’s economic
needs /necessities/)] – когато тя е установена (определена) според характера и
от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и (2) индивидуална физическо-определена продуктова работна икономическа потенциалност* (individual physically-determinate product working economic potentiality)
[в т.ч. индивидуална физическо-определени продуктови работни производителски икономически способности* (individual physically-determinate
product working producer’s economic abilities) и индивидуална физическоопределени продуктови работни потребителски икономически потребности* (individual physically-determinate product working consumer’s economic
needs /necessities/)] – когато тя е установена (определена) според характера и
от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е
посочено друго, под индивидуална продуктова работна икономическа потенциалност обикновено се подразбира индивидуалната трудово-определена продуктова работна икономическа потенциалност.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице индивидуална
еднопродуктова работна икономическа потенциалност* (individual oneproduct working economic potentiality) [в т.ч. индивидуални еднопродуктови
творчески работни производителски икономически способности
(individual one-product working producer’s economic abilities) и индивидуални
еднопродуктови работни потребителски икономически потребности
(individual one-product working consumer’s economic needs /necessities/)] и
индивидуално еднопродуктово работно икономическо стопанисване
(individual one-product working economic protoeconomizing). Когато той се
състои от два елемента (от два вида продукти в двумерното пространство на
икономическите продукти), са налице индивидуална двупродуктова работна
икономическа потенциалност* (individual two-product working economic
potentiality) [в т.ч. индивидуални двупродуктови работни производителски
икономически способности (individual two-product working producer’s
economic abilities) и индивидуални двупродуктови работни потребителски
икономически потребности (individual two-product working consumer’s
economic needs /necessities/)] и индивидуално двупродуктово работно икономическо
стопанисване
(individual
two-product
working
economic
protoeconomizing). Когато той се състои от три елемента (от три вида продукти
в тримерното пространство), са налице индивидуална трипродуктова
работна икономическа потенциалност* (individual tri-product working
109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ual tri-product working economic potentiality) [в т.ч. индивидуални трипродуктови работни производителски икономически способности (individual triproduct working producer’s economic abilities) и индивидуални трипродуктови
работни потребителски икономически потребности (individual tri-product
working consumer’s economic needs /necessities/)] и индивидуално трипродуктово работно икономическо стопанисване (individual tri-product working
economic protoeconomizing). Когато той се състои от повече от три елемента
(от повече три вида продукти в тримерното пространство), са налице индивидуална многопродуктова работна икономическа потенциалност* (individual muitiproduct working economic potentiality) [в т.ч. индивидуални многопродуктови работни производителски икономически способности (individual
muitiproduct working producer’s economic abilities) и индивидуални многопродуктови работни потребителски икономически потребности (individual
muitiproduct working consumer’s economic needs /necessities/)] и индивидуално
многопродуктово работни икономическо стопанисване (individual multiproduct working economic protoeconomizing).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуална работна продуктова икономическа потенциалност се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуална продуктова работна консуматорска потенциалност* (individual product working
consumptionary potentiality), индивидуална продуктова работна стопанска
потенциалност* (individual product working protoeconomic potentiality), индивидуална продуктова работна пазарно-икономическа потенциалност*
(individual product working marketly-economic potentiality) и индивидуална продуктова работна фининсово-пазарно-икономическа потенциалност*
(individual product working financially-marketly-economic potentiality). Общо за
всички тях е понятието за индивидуална продуктова работна поддържаща
потенциалност* (individual product creative sustenance /sustaining/ potentiality)
(за индивидуална работна продуктова потенциалност при поддържането).

РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТРЕБНОСТ (working economic need
/necessity/) (ки) – във:
работни потребителски икономически потребности;
работни потребителски икономически потребности [индивидуални];
работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
работни потребителски икономически потребности [продуктови];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (working economic force) (ки) – във:
работна трудова икономическа сила (същото като интегрален работен
трудов производствен икономически фактор);
работна трудова производствена икономическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икономически фактор);
работна факторна икономическа сила (същото като интегрален работен
производствен икономически фактор);
работна факторна производствена икономическа сила (същото като интегрален работен производствен икономически фактор);
работна физическа икономическа сила (същото като интегрален работен
физически производствен икономически фактор);
работна физическа производствена икономическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икономически фактор).
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (working economic
substantivity) (ки) – във:
външна работна икономическа субстантивност (вж. работен икономически субективит);
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (working economic
subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен
икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент, който като
субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical working economic subject)] за
нейния работен икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиобективит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата субтизначимост (вж.), една от формите на
съзидателната икономическа субтизначимост, една от разновидностите на
изпълнителната икономическа субтизначимост и един от конкретните изрази
на икономическата работа* (economic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната икономическа субтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна работна оценка или още е субективно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отражение на обективно-необходимата субективностна работна оценка, т.е. е
субективно-субективностна работна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
работна икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното икореномическо субтиучастие. Работната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на работната субтиикономическа енергия* (working subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна субтиикономическа активност* (working subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена работна субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна субтиикономическа
потенциалност* (working subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа
потенциалност).
Работната икономическа субтизначимост акцентира върху дейността на
работния икономически субект, който формира структурата на работния икономически субтиингредиент, последният в качеството му на икономически
диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на работната икономическа субтизначимост са: (1) работна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтитрансцентит и същото като
работна икономическа ценностност и като работна икономическа ценност),
(2) работна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтиинцентит и като работна икономическа феност),
(3) работна центитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтицентит и като работен икономически диспотант),
(4) работна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтиуницентит и като работен икономически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под работна икономическа
субтизначимост обикновено се подразбира работната трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.

112

314

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост

РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа
заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на работната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работна икономическа субтизначимост и нейните разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната икономическата субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИСЗ – икономическа субтизначимост)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубективит)
{икономическа
реализираност}

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически
субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие
за определност
на ИСЗ]

{уницентитална икономическа реализираност;

{трансцентитална икономическа реализираност;

{инцентитална икономическа реализираност;

{центитална
икономическа
реализираност;

икономически
диспотит}

икономическа
ценност}

икономическа
феност}

икономически
диспотант}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически
субтисубективит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
{сътворителна икономическа реализираност;
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтиуницентит)

(сътворителен
икономически
субтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
субтиинцентит)

(сътворителен
икономически
субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

{сътворителна
уницентитална икономическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икономическа реализираност;

[общо състояние [общо състояние на общата
на външната
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]
{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икономическа
икономическа
реализираност; реализираност;

сътворителен
икономически
диспотит;

сътворителна
икономическа
ценност;

сътворителна
икономическа
феност;

сътворителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтипригодност}

трансцентитална икономическа субтипригодност}

инцентитална
икономическа
субтипригодност}

центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИСЗ
(работен икономически
субтисубективит)
[работно външно състояние
на ИСЗ]
{работна икономическа реализираност;
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИСЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИСЗ

Работна (сметна) инцентитална ИСЗ

Работна (сметно) центитална
ИСЗ

(работен икономически субтиуницентит)

(работен икономически субтитрансцентит)

(работен икономически субтиинцентит)

(работен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИСЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИСЗ]

{работна уницентитална
икономическа
реализираност;

{работна трансцентитална
икономическа
реализираност;

{работна инцентитална
икономическа
реализираност;

{работна центитална икономическа реализираност;

работен икономически диспотит;

работна икономическа ценност
(икономическа
стойност);

работна икономическа феност;

работен икономически диспотант;

уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИСЗ
(творчески
икономически
субтисубективит)
[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{творческа
икономическа
реализираност;
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИСЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) центитална ИСЗ

(творчески икономически субтиуницентит)

(творчески икономически субтитрансцентит)

(творчески икономическисубтиинцентит)

(творчески икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[творческо външно състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[творческо външно състояние
на външната
определеност на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИСЗ]

{творческа
уницентитална икономическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икономическа реализираност;

{творческа инцентитална
икономическа
реализираност;

{творческа
центитална
икономическа
реализираност;

творчески икономически диспотит;

творческа икономическа ценност
(икономическа
полезност);

творческа икономическа феност;

творчески икономически диспотант;

уницентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически
субтисубективит)
[външно състояние на
ИСЗ]
{изпълнителна икономическа реализираност;
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
субтитрансцентит)

(изпълнителен
икономически
субтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност
на ИСЗ]

[външно състоя- [външно състоние на външната яние на общата
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
реализираност;

изпълнителен
икономически
диспотит;

изпълнителна
икономическа
ценност;

изпълнителна
икономическа
феност;

изпълнителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтизадоволеност}

транасцентитална икономическа субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
субтизадоволеност}

центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически
субтисубективит)
[вътрешно състояние на
ИСЗ]
{съзидателна
икономическа
реализираност;
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИСЗ

Съзидателна (изгодна) трансцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтиуницентит)

(съзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
субтиинцентит)

(съзидателен
икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{съзидателна
центитална
икономическа
реализираност;

съзидателен
икономически
диспотит;

съзидателна
икономическа
ценност;

съзидателна
икономическа
феност;

съзидателен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтиизгодност}

трансцентитална икономическа субтиизгодност}

инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание
на икономическа
същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИСЗ
(унисъзидателен икономически субтисубективит)
[цялостно състояние на
ИСЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИСЗ

(унисъзидателен
икономически
субтиуницентит)

(унисъзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
субтиинцентит)
субтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИСЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{унисъзидателна трансцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна инцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна центитална
икономическа
реализираност;

унисъзидателна
икономическа
ценност;

унисъзидателна икономическа феност;

унисъзидателен икономически диспотант;

трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо
явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

{унисъзидателна униценти{унисъзидател- тална икономическа реалина икономизираност;
ческа реализираност;
унисъзидателен икономиикономическа
чески диспосубтиудовлеттит;
вореност}
уницентитал(вид икономина икономичесчески специка субтиудовфит)
летвореност}
(вид специфит
на икономически диспозит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИСЗ

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната икономическа субтизначимост са: работна възпроизводствена икономическа субтизначимост* (working reproductional economic
subtisignificance), работна производствена икономическа субтизначимост*
(working production economic subtisignificance), работна разменна икономическа субтизначимост* (working exchange economic subtisignificance), работна разпределителна икономическа субтизначимост* (working distributional economic subtisignificance), работна потребителна икономическа субтизначимост* (working consumption economic subtisignificance), работна
стопанствена икономическа субтизначимост* (working protoeconomizing
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic subtisignificance), работна следпроизводствена икономическа субтизначимост* (working post-production economic subtisignificance), работна
предипотребителна икономическа субтизначимост* (working beforeconsumption economic subtisignificance), работна посредническа икономическа субтизначимост* (working intermediationary economic subtisignificance),
работна бизнес икономическа субтизначимост* (working business economic
subtisignificance), работна алокативна икономическа субтизначимост*
(working allocative economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна икономическа субтизначимост* (individual working economic
subtisignificance), фирмена работна икономическа субтизначимост* (firm
working economic subtisignificance), обществена работна икономическа субтизначимост* (social working economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна усвоявана икономическа субтизначимост* (working assimilated economic subtisignificance) и работна създавана икономическа
субтизначимост* (working gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната икономическа субтизначимост са (1) работна сустатитна икономическа субтизначимост (същото като работен икономически
субтисустатит), (2) работна субстатна икономическа субтизначимост
(същото като работен икономически субтисубстат), (3) работна запасова
икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтизапас), (4) работна сустатантна икономическа субтизначимост (същото като
работен икономически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работната икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)
Сустатитна
ИСЗ

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИСЗ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние на ИСЗ]
{икономическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИСЗ
(творчески
икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИСЗ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИСЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИСЗ

(творчески икономически субтисустатит)

(творчески икономически субтисубстат)

(творчески икономически субтизапас)

(творчески икономически субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически субтисубстантит)
{икономическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИСЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИСЗ]
{икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтисустатит)

(изпълнителен
икономически
субтисубстат)

(изпълнителен
икономически
субтизапас)

(изпълнителен
икономически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИСЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтисустатит)

(съзидателен
икономически
субтисубстат)

(съзидателен
икономически
субтизапас)

(съзидателен
икономически
субтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
икономическа
субтиигодноност}

{запасова икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИСЗ
ИСЗ
ИСЗ
ИСЗ
воряваща)
ИСЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатесубтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икономически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цятояние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИСЗ]
ИСЗ]
тояние на
ИСЗ]
ИСЗ]
ИСЗ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икономиномическа
икономическа
икономическа
икономическа
ческа субтиусубтиудовлесубтиудовлетсубтиудовлет- субтиудовлетдовлетвотвореност}
вореност}
вореност}
вореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид иконона икономина икономина икономина икономимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (working economic
subtisignificance) (ки) – във:
работна икономическа субтизначимост;
работна инцентитална икономическа субтизначимост;
работна трансцентитална икономическа субтизначимост;
работна уницентитална икономическа субтизначимост;
работна центитална икономическа субтизначимост.
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (working economic pheness) –
същото като работна инцентитална икономическа субтизначимост и като
работен икономически субтиинцентит.
РАБОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (working economic
worthness) – същото като работна трансцентитална икономическа субтизначимост и като работна икономическа ценност.
РАБОТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като работно икореномическо обтиучастие.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (working ecorenomic allotment) (ки) – във:
работна икореномическа заделеност (същото като работно икореномическо обтиучастие);
работна инцентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икореномическо обтиучастие);
работна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално
икореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиуницентит и като работно уницентитално икореномическо обтиучастие);
работна центитална икореномическа заделеност (същото като работен
икореномически обтицентит и като работно центитално икореномическо
обтиучастие).
РАБОТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (working ecorenomic
givenness) – същото като работна икореномическа ценностност и като работно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (working ecorenomic force) (ки) –
във:
работна трудова икореномическа сила (същото като интегрален работен
трудов производствен икореномически фактор);
работна трудова производствена икореномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икореномически фактор);
работна факторна икореномическа сила (същото като интегрален работен производствен икореномически фактор);
работна факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икореномически фактор);
работна физическа икореномическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икореномически фактор);
работна физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икореномически фактор).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (working ecorenomic pheness)
– същото като работен икореномически субтиинцентит и като работно инцентитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (working ecotechnomic
assignment) – същото като работен икотехномически обтипринос.
РАБОТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (working ecotechnomic
assignment) (ки) – във:
работна икотехномическа зададеност (същото като работен икотехномически обтипринос);
работна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като работен инцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтиинцентит);
работна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като
работен трансцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтитрансцентит);
работна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтиуницентит);
работна центитална икотехномическа зададеност (същото като работен центитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически
обтицентит).
РАБОТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (working ecotechnomic
allotment) (ки) – във:
работна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
работен трансцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтитрансцентит);
работна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като работен инцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически
обтиинцентит);
работна центитална икотехномическа заделеност (същото като работен
центитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтицентит);
работна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтиуницентит).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (working ecotechnomic force)
(ки) – във:
работна трудова икотехномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор);
работна трудова производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор);
работна факторна икотехномическа сила (същото като интегрален работен производствен икотехномически фактор);
работна факторна производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икотехномически фактор);
работна физическа икотехномическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икотехномически фактор);
работна физическа производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор).
РАБОТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (working
ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна работна икотехномическа субстантивност (вж. работен
икотехномически обективит);
РАБОТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (working ecotechnomic
pheness) – същото като работен инцентитален икотехномически субтипринос
и като работен икотехномически субтиинцентит.
РАБОТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЦЕННОСТНОСТ*
(working
ecotechnomic worthness) – същото като работен трансцентитален икотехномически субтипринос и като работно икотехномическо усърдие.
РАБОТНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working
ecounirenomic allotment) (работен икоуниреномически задел) – същото като
работно икоуниреномическо обтиучастие.
РАБОТНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(working
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
работна икоуниреномическа заделеност (същото като работно икоуниреномическо обтиучастие);
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтиинцентит и като работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
работна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
работен икоуниреномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
работна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтиуницентит и като работно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие);
работна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтицентит и като работно центитално икоуниреномическо обтиучастие).
РАБОТНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(working
ecounirenomic givenness) – същото като работна икоуниреномическа ценностност и като работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
РАБОТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (working ecounirenomic
pheness) – същото като работен икоуниреномически субтиинцентит и като
работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working incentital ecocorenomic allotment) – същото като работен икокореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working incentital economic allotment) – същото като работна инцентитална
икономическа обтизначимост и работен икономически обтиинцентит.
РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(working incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икономически инцентит, (*) – работен инцентитален
икономически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически субект
[на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical working
economic subject)] за нейния работен инцентитален икотехномически принос
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като работен икотехномически инцентит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за работна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като
работен икономически субтиинцентит и като работна икономическа феност) и работна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
работен икономически обтиинцентит и като работен инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост (вж.), една от формите на съзидателната инцентитална икономическа работа, една от разновидностите на изпълнителната инцентитална икономическа значимост и един от конкретните изрази на
икономическата работа* (economic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната инцентитална
икономическа значимост е форма на съществуване на работната инцентитална икономическа енергия (working incentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална икономическа активност* (working incentital economic activity)
(вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална икономическа потенциалност* (working incentital
economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
работното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работната
инцентитална икономическа значимост са (1) работна инцентитална икономическа субтиначимост (работен икономически субтиинцентит) и (2) работна инцентитална икономическа обтизначимост (работен икономически
обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната инцентитална икономическа значимост са: работна
възпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (reproductional incentital economic significance), работна производствена инцентитална икономическа значимост* (working production incentital economic
significance), работна разменна инцентитална икономическа значимост*
(working exchange incentital economic significance), работна разпределителна
инцентитална икономическа значимост* (working distributional incentital
economic significance), работна потребителна инцентитална икономическа значимост* (working consumption incentital economic significance), работна
стопанствена инцентитална икономическа значимост* (working protoeconomizing incentital economic significance), работна следпроизводствена
инцентитална икономическа значимост* (working post-production incentital
economic significance), работна предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (working before-consumption incentital economic significance), работна посредническа инцентитална икономическа значимост*
(working intermediationary incentital economic significance), работна бизнес
икономическа значимост* (working business incentital economic significance),
работна алокативна инцентитална икономическа значимост* (working
allocative incentital economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна инцентитална икономическа значимост* (individual working incentital economic significance), фирмена работна инцентитална икономическа
значимост* (firm working incentital economic significance), обществена работна инцентитална икономическа значимост* (social working incentital
economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна инцентитална усвоявана икономическа значимост* (working incentital assimilated economic significance) и работна инцентитална създавана икономическа значимост* (working incentital gived economic significance).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната инцентитална икономическа значимост са (1) работна сустатитна инцентитална икономическа значимост* (working
sustatitic incentital economic significance) [същото като работен инцентитален
икономически сустатит* (working incentital economic sustatite)], (2) работна
субстатна инцентитална икономическа значимост* (working substatum
incentital economic significance) [същото като работен инцентитален икономически субстат* (working incentital economic substatum)], (3) работна запасова инцентитална икономическа значимост* (working stock incentital
economic significance) [същото като работен инцентитален икономически
запас* (working incentital economic stock)], (4) работна сустатантна инцентитална икономическа значимост* (working sustatantal incentital economic
significance) [същото като работен инцентитален икономически сустатант* (working incentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа значимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната инцентитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИЦИЗ – инцентитална икономическа значимост)

Инцентитална
икономическа
значимост
(ИЦИЗ)
(инцентитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ИЦИЗ

Субстатна
ИЦИЗ

Запасова
ИЦИЗ

Сустатантна
ИЦИЗ

(инцентитален
икономически
сустатит;

(инцентитален
икономически
субстат;

(инцентитален икономически запас;

(инцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
инцентит)

субстатен икономически инцентит)

запасов икономически инцентит)

сустатитен
икономически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИЗ]

[външно същество на
ИЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
запас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически инцентит)

сътворителен
субстатен икономически инцентит)

сътворителен
запасов икономически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа пригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Работна (сметна) ИЦИЗ
(работен инцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИЗ

(работен инцентитален икономически сустатит;

(работен инцентитален икономически субстат;

(работен инцентитален икономически запас;

(работен инцентитален икономически сустатант;

работен суста- работен субстатитен икономитен икономически инцентит) чески инцентит)

работен запасов
икономически
инцентит)

работен сустатантен икономически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Творческа
(ползваема)
ИЦИЗ
(творчески инцентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИЗ

(творчески инцентитален
икономически
сустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субстат;

(творчески инцентитален
икономически
запас;

(творчески инцентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически инцентит)

творчески субс- творчески запататен икономисов икономически инцентит) чески инцентит)

творчески сустатантен икономически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически инцентит)

изпълнителен
субстатен икономически инцентит)

изпълнителен
запасов икономически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа задоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
запас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически инцентит)

съзидателен
субстатен икономически инцентит)

съзидателен
запасов икономически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[вътрешно състояние на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{инцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически запас;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстантит)

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икономически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ*
(working incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икономически обтиинцентит, работна инцентитална икономическа заделеност, работен инцентитален икономически интерес, (*) – работен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical working
economic subject)] за нейния работен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа
обтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост и един от конкретните изрази на
икономическата работа* (economic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната инцентитална икономическа обтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субективностна работна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субективностна работна
оценка, т.е. е обективно-субективностна работна икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical working economic appraisement), което е същото като
субектностна работна икономическа оценка* (subjectiveneous working
economic appraisement). Работната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на работната инцентитална обтиикономическа енергия* (working incentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална обтиикономическа активност* (working incentital obtieconomic
activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена
работна инцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена работна инцентитална обтиикономическа потенциалност* (working incentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното инцентитално икореномическо
обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната инцентитална икономическа обтизначимост са: работна възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(working reproductional incentital economic obtisignificance), работна производствена инцентитална икономическа обтизначимост* (working production incentital economic obtisignificance), работна разменна инцентитална
икономическа обтизначимост* (working exchange incentital economic obtisignificance), работна разпределителна инцентитална икономическа обтизначимост* (working distributional incentital economic obtisignificance), работна
потребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (working
consumption incentital economic obtisignificance), работна стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост* (working protoeconomizing
incentital economic obtisignificance), работна следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (working post-production incentital
economic obtisignificance), работна предипотребителна инцентитална
икономическа обтизначимост* (working before-consumption incentital economic obtisignificance), работна посредническа инцентитална икономическа обтизначимост* (working intermediationary incentital economic obtisignificance), работна бизнес икономическа обтизначимост* (working business
incentital economic obtisignificance), работна алокативна инцентитална
икономическа обтизначимост* (working allocative incentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна инцентитална икономическа
обтизначимост* (individual working incentital economic obtisignificance),
фирмена работна инцентитална икономическа обтизначимост* (firm
working incentital economic obtisignificance), обществена работна инцентитална икономическа обтизначимост* (social working incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (working incentital assimilated economic obtisignificance) и работна
инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (working incentital
gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната инцентитална икономическа обтизначимост са (1)
работна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост*
(working sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като работен
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икономически обтисустатит* (working incentital economic
obtisustatite)], (2) работна субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (working substatum incentital economic obtisignificance) [същото като работен инцентитален икономически обтисубстат* (working incentital
economic obtisubstatum)], (3) работна запасова инцентитална икономическа
обтизначимост* (working stock incentital economic obtisignificance) [същото
като работен инцентитален икономически обтизапас* (working incentital
economic obtistock)], (4) работна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост* (working sustatantal incentital economic obtisignificance)
[същото като работен инцентитален икономически обтисустатант*
(working incentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталната икореномическа обтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИОЗ – инцентитална икономическа обтизначимост)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИОЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтипригодност}

(сътворителен
инцентитален
икономически
сътворителен
обтисубстантит) сустатитен икономически об[общо понятие
тиинцентит)
за състояние на
ИЦИОЗ]
[общо състояние
на цялост{инцентиното същество
тална иконона ИЦИОЗ]
мическа
обтипригод{сустатитна
ност}
инценти(вид иконотална
икономически специмическа обтифант)
пригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономина икономически сустит)
ческа субстанческа суперсчески сустант)
ция)
танта)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Работна (сметна) ИЦИОЗ
(работен инцентитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност на
икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически обтисустатит;

(работен инцен- (работен инцен- (работен инцентитален иконо- титален иконо- титален икономически обтимически обтимически обтисубстат;
запас;
сустатант;

работен сустатитен икономически обтиинцентит)

работен субстатен икономически обтиинцентит)

работен запасов
икономически
обтиинцентит)

работен сустатантен икономически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова
инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа (ползваема) ИЦИОЗ
(творчески инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност на
икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИОЗ

(творчески инцентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески инцентитален
икономически
обтизапас;

(творчески инцентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиинцентит)

творчески субстатен икономически обтиинцентит)

творчески запасов икономически обтиинцентит)

творчески сустатантен икономически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИОЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икономически
сустит)

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икономическа
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИОЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИОЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икономически сустит)

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодноност}
(вид съдържание на икономическа
субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИОЗ
(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (working incentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икономически субтиинцентит, работна икономическа феност, (*) – работен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна проекция количествено
определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект*
(subjectivitical working economic subject)] за нейния работен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореноми152
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост
и един от конкретните изрази на икономическата работа* (economic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната инцентитална икономическа субтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна работна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна работна оценка, т.е. е субективносубективностна работна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical
working economic appraisement), което е същото като субективистична работна икономическа оценка* (subjectivistical working economic appraisement).
Работната инцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на работната инцентитална субтиикономическа енергия* (working
incentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената работна инцентитална субтиикономическа
активност* (working incentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена работна инцентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална субтиикономическа потенциалност* (working incentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на работното инцентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на работната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната инцентитална икономическа субтизначимост са: работна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(working reproductional incentital economic subtisignificance), работна производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (working production incentital economic subtisignificance), работна разменна инцентитална
икономическа субтизначимост* (working exchange incentital economic
subtisignificance), работна разпределителна инцентитална икономическа
субтизначимост* (working distributional incentital economic subtisignificance),
работна потребителна инцентитална икономическа субтизначимост*
(working consumption incentital economic subtisignificance), работна стопанствена инцентитална икономическа субтизначимост* (working protoeconomizing incentital economic subtisignificance), работна следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (working postproduction incentital economic subtisignificance), работна предипотребителна
инцентитална икономическа субтизначимост* (working before-consumption
incentital economic subtisignificance), работна посредническа инцентитална
икономическа субтизначимост* (working intermediationary incentital economic subtisignificance), работна бизнес икономическа субтизначимост*
(working business incentital economic subtisignificance), работна алокативна
инцентитална икономическа субтизначимост* (working allocative incentital
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна инцентитална икономическа субтизначимост* (individual working incentital
economic subtisignificance), фирмена работна инцентитална икономическа
субтизначимост* (firm working incentital economic subtisignificance), обществена работна инцентитална икономическа субтизначимост* (social
working incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (working incentital assimilated economic subtisignificance) и работна инцентитална създавана икономическа субтизначимост* (working
incentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната инцентитална икономическа субтизначимост са (1)
работна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост*
(working sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като работен
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икономически субтисустатит* (working incentital economic
subtisustatite)], (2) работна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (working substatum incentital economic subtisignificance) [същото като работен инцентитален икономически субтисубстат* (working
incentital economic subtisubstatum)], (3) работна запасова инцентитална
икономическа субтизначимост* (working stock incentital economic subtisignificance) [същото като работен инцентитален икономически субтизапас*
(working incentital economic subtistock)], (4) работна сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (working sustatantal incentital
economic subtisignificance) [същото като работен инцентитален икономически субтисустатант* (working incentital economic subtisustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната инцентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИСЗ – инцентитална икономическа субтизначимост)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост (ИЦИСЗ)
(инцентитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИСЗ

Субстатна
ИЦИСЗ

Запасова
ИЦИСЗ

Сустатантна
ИЦИСЗ

(инцентитален
икономически
субтисустатит;

(инцентитален икономически субтисубстат;

(инцентитален икономически субтизапас;

(инцентит-ален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

субстатен икономически
субтиинцентит)

запасов икономически
субтиинцентит)

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИСЗ]

[външно същество на
ИЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИСЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИСЗ
(работен инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИСЗ

(работен инцентитален икономически субтисустатит;

(работен инцентитален икономически субтисубстат;

(работен инцентитален икономически субтизапас;

(работен инцентитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтиинцентит)

работен субстатен икономически субтиинцентит)

работен запасов
икономически
субтиинцентит)

работен сустатантен икономически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИЦИСЗ
(творчески инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИСЗ

(творчески инцентитален икономически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икономически субтизапас;

(творчески инцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиинцентит)

творчески субстатен икономически субтиинцентит)

творчески запасов икономически субтиинцентит)

творчески сустатантен икономически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИСЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИСЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИСЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИСЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитаикономически
лен икономисубтисустатит; чески субтисубстат;
(унисъзидатеунисъзидателен унисъзидателен
лен инценсустатитен ико- субстатен икотитален икономически суб- номически суб- номически субтиинцентит)
тиинцентит)
тисубстантит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние
на
цятояние на въттояние на
лостното
сърешното същесИЦИСЗ]
щество на
тво на ИЦИСЗ]
{инцентиИЦИСЗ]
тална иконо{субстатна
мическа субти- {сустатитна
инцентиинцентиудовлетворетална
иконотална
икононост}
мическа субтимическа суб(вид иконоудовлетворетиудовлетвомически специност}
реност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономически сустит)
ческа субстанция)
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИСЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working incentital ecorenomic allotment) – същото като работен икореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(working incentital ecotechnomic assignment) – същото като работен инцентитален икотехномически обтипринос и работен иконотехмически обтиинцентит.
РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working incentital ecotechnomic allotment) – същото като работен инцентита163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен икотехномически обтипринос и работен иконотехмически обтиинцентит.
РАБОТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working incentital ecounirenomic allotment) – същото като работен
икоуниреномически обтиинцентит и като работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
РАБОТНА ОТДАДЕНОСТ (working givenness) (ки) – във:
работна икореномическа отдаденост (същото като работна икореномическа ценностност и като работно трансцентитално икореномическо субтиучастие);
РАБОТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (working production economic force) (ки) – във:
работна трудова производствена икономическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икономически фактор);
работна факторна производствена икономическа сила (същото като интегрален работен производствен икономически фактор);
работна физическа производствена икономическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икономически фактор).
РАБОТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (working
production ecorenomic force) (ки) – във:
работна трудова производствена икореномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икореномически фактор);
работна факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икореномически фактор);
работна физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икореномически фактор).
РАБОТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (working
production ecotechnomic force) (ки) – във:
работна трудова производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор);
работна факторна производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икотехномически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна физическа производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор).
РАБОТНА СИЛА (labour force) (в макр.) – обикновено се подразбира като
активна работна сила (в макр.).
РАБОТНА СИЛА (labour force) (ки) – във:
активна работна сила (в макр.);
ангажирана работна сила (в макр.) (същото като активна работна сила
(в макр.));
заета работна сила (в макр.);
икономическа трудова сила;
неактивна работна сила (в макр.);
норма на активната работна сила (в макр.);
работна сила (в макр.);
работна трудова икономическа сила (същото като интегрален работен
трудов производствен икономически фактор);
работна трудова икореномическа сила (същото като интегрален работен
трудов производствен икореномически фактор);
работна трудова икотехномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор);
работна трудова производствена икономическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икономически фактор);
работна трудова производствена икореномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икореномически фактор);
работна трудова производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор);
работна факторна икономическа сила (същото като интегрален работен
производствен икономически фактор);
работна факторна икореномическа сила (същото като интегрален работен производствен икореномически фактор);
работна факторна икотехномическа сила (същото като интегрален работен производствен икотехномически фактор);
работна факторна производствена икономическа сила (същото като интегрален работен производствен икономически фактор);
работна факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икореномически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна факторна производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икотехномически фактор);
работна физическа икономическа сила (същото като интегрален работен
физически производствен икономически фактор);
работна физическа икореномическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икореномически фактор);
работна физическа икотехномическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икотехномически фактор);
работна физическа производствена икономическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икономически фактор);
работна физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икореномически фактор);
работна физическа производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор);
текучество на работната сила (в макр.).
РАБОТНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (working substantivity of the ecorenomic thing) – вж. работен икотехномически обективит.
РАБОТНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (working substantivity of the ecorenomic thing) – вж. работен икономически субективит.
РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working transcentital ecocorenomic allotment) – същото като работна
икокореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working transcentital economic allotment) – същото като работна трансцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтитрансцентит.
РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(working transcentital economic significance) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икономически трансцентит, (*) – работен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище коли166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен
икономически субект [на субективностен работен икономически субект*
(subjectivitical working economic subject)] за нейния работен трансцентитален
икотехномически принос (същото като работен икотехномически трансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за работна трансцентитална икономическа
субтизначимост (същото като работен икономически субтитрансцентит и
като работена икономическа ценност) и работна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтитрансцентит
и като работен трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика);
една от разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост
(вж.), една от формите на съзидателната трансцентитална икономическа работа, една от разновидностите на изпълнителната трансцентитална икономическа значимост и един от конкретните изрази на икономическата работа* (economic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната трансцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на работната трансцентитална икономическа енергия (working transcentital economic energy) (вж. икономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна трансцентитална икономическа активност* (working transcentital economic activity) (вж.
икономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна трансцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална икономическа потенциалност* (working
transcentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на работното трансцентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работната икономическа значимост (наред със работната уницентитална икономическа значимост, работната центитална икономическа значимост и работната инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под работна икономическа значимост обикновено се подразбира работната трансцентиталната
икономическа значимост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното трансцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работната
трансцентитална икономическа значимост са (1) работна трансцентитална
икономическа субтиначимост (работен икономически субтитрансцентит) и
(2) работна трансцентитална икономическа обтизначимост (работен икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната трансцентитална икономическа значимост са: работна
възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (reproductional transcentital economic significance), работна производствена трансцентитална икономическа значимост* (working production transcentital
economic significance), работна разменна трансцентитална икономическа
значимост* (working exchange transcentital economic significance), работна
разпределителна трансцентитална икономическа значимост* (working
distributional transcentital economic significance), работна потребителна
трансцентитална икономическа значимост* (working consumption transcentital economic significance), работна стопанствена трансцентитална икономическа значимост* (working protoeconomizing transcentital economic significance), работна следпроизводствена трансцентитална икономическа
значимост* (working post-production transcentital economic significance), работна предипотребителна трансцентитална икономическа значимост*
(working before-consumption transcentital economic significance), работна посредническа трансцентитална икономическа значимост* (working intermediationary transcentital economic significance), работна бизнес икономическа
значимост* (working business transcentital economic significance), работна
алокативна трансцентитална икономическа значимост* (working allocative transcentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна
трансцентитална икономическа значимост* (individual working transcentital economic significance), фирмена работна трансцентитална икономическа значимост* (firm working transcentital economic significance), обществена
работна трансцентитална икономическа значимост* (social working transcentital economic significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
работна трансцентитална икономическа значимост* (absolute working
transcentital economic significance) и относителна работен трансцентитална икономическа значимост* (relative working transcentital economic significance), а според факторната икономическа определеност – трудово169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определена работна трансцентитална икономическа значимост участие*
(labourly-determinate working transcentital economic significance) и физическоопределена работна трансцентитална икономическа значимост*
(physically-determinate working transcentital economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна трансцентитална усвоявана икономическа значимост* (working transcentital assimilated economic significance) и работна
трансцентитална създавана икономическа значимост* (working transcentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната трансцентитална икономическа значимост са (1)
работна сустатитна трансцентитална икономическа значимост*
(working sustatitic transcentital economic significance) [същото като работен
трансцентитален икономически сустатит* (working transcentital economic
sustatite)], (2) работна субстатна трансцентитална икономическа значимост* (working substatum transcentital economic significance) [същото като работен трансцентитален икономически субстат* (working transcentital
economic substatum)], (3) работна запасова трансцентитална икономическа
значимост* (working stock transcentital economic significance) [същото като
работен трансцентитален икономически запас* (working transcentital
economic stock)], (4) работна сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (working sustatantal transcentital economic significance) [същото
като работен трансцентитален икономически сустатант* (working
transcentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната трансцентитална икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
трансцентит)

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

172

374

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ТЦИЗ
Работна (сметна) ТЦИЗ
(работен трансцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
ТЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИЗ

(работен транс- (работен трансцентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

(работен трансцентитален
икономически
запас;

(работен трансцентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически трансцентит)

работен субстатен икономически трансцентит)

работен запасов
икономически
трансцентит)

работен сустатантен икономически трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИЗ
(творчески
трансцентитален икономически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИЗ

(творчески
трансцентитален икономически сустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субстат;

(творчески
трансцентитален икономически запас;

(творчески
трансцентитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически трансцентит)

творчески субстатен икономически трансцентит)

творчески запасов икономически трансцентит)

творчески сустатантен икономически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икономически трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически запас;

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

съзидателен
запасов икономически трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (working transcentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икономически обтитрансцентит, работна трансцентитална икономическа заделеност, работен трансцентитален икономически интерес, (*) – работен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище и като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен
икономически субект [на субективностен работен икономически субект*
(subjectivitical working economic subject)] за нейния работен трансцентитален
икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икорено177
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на
трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.), една от формите на
съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост и един от конкретните изрази на икономическата работа* (economic
work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната трансцентитална икономическа обтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна работна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна работна оценка, т.е. е обективносубективностна работна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
working economic appraisement), което е същото като субектностна работна
икономическа оценка* (subjectiveneous working economic appraisement). Работната трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на работната трансцентитална обтиикономическа енергия*
(working transcentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената работна трансцентитална обтиикономическа активност* (working transcentital obtieconomic activity) (вж.
обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна трансцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална обтиикономическа потенциалност* (working transcentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа
потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на работното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работната икономическа обтизначимост (наред със работната уницентитална икономическа обтизначимост, работната центитална икономическа обтизначимост и работната
инцентитална икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено
друго, под работна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира
работната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на работното трансцентитално икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната трансцентитална икономическа обтизначимост са: работна възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (working reproductional transcentital economic obtisignificance), работна
производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (working production transcentital economic obtisignificance), работна разменна трансцентитална икономическа обтизначимост* (working exchange transcentital
economic obtisignificance), работна разпределителна трансцентитална
икономическа обтизначимост* (working distributional transcentital economic
obtisignificance), работна потребителна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (working consumption transcentital economic obtisignificance),
работна стопанствена трансцентитална икономическа обтизначимост*
(working protoeconomizing transcentital economic obtisignificance), работна
следпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост*
(working post-production transcentital economic obtisignificance), работна предипотребителна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(working before-consumption transcentital economic obtisignificance), работна
посредническа трансцентитална икономическа обтизначимост* (working
intermediationary transcentital economic obtisignificance), работна бизнес икономическа обтизначимост* (working business transcentital economic obtisignificance), работна алокативна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (working allocative transcentital economic obtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуална работна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (individual working transcentital economic obtisignificance),
фирмена работна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm
working transcentital economic obtisignificance), обществена работна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (social working
transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
работна трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
working transcentital economic obtisignificance) и относителна работна трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative working transcentital
economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност –
трудово-определена работна трансцентитална икономическа значимост
обтиучастие* (labourly-determinate working transcentital economic obtisignificance) и физическо-определена работна трансцентитална икономическа
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтизначимост* (physically-determinate working transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна трансцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (working transcentital assimilated economic obtisignificance) и
работна трансцентитална създавана икономическа обтизначимост*
(working transcentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната трансцентитална икономическа обтизначимост са
(1) работна сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (working sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като
работен трансцентитален икономически обтисустатит* (working transcentital economic obtisustatite)], (2) работна субстатна трансцентитална
икономическа обтизначимост* (working substatum transcentital economic
obtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически обтисубстат* (working transcentital economic obtisubstatum)], (3) работна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (working stock
transcentital economic obtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически обтизапас* (working transcentital economic obtistock)], (4)
работна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(working sustatantal transcentital economic obtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически обтисустатант* (working transcentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната трансцентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИОЗ – трансцентитална икономическа обтизначимост)

Трансцентитална икономическа обтизначимост
(ТЦИОЗ)
(трансцентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
ТЦИОЗ

Субстатна
ТЦИОЗ

Запасова
ТЦИОЗ

Сустатантна
ТЦИОЗ

(трансцентитален икономически обтисустатит;

(трансцентитален икономически обтисубстат;

(трансцентитален икономически обтизапас;

(трансцентитален икономически
обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

субстатен икономически обтитрансцентит)

запасов икономически обтитрансцентит)

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИОЗ]

[външно същество на
ТЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИОЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИОЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

(вид специфант
на икономически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ТЦИОЗ
(работен трансцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИОЗ

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатит;

(работен трансцентитален
икономически
обтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
обтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтитрансцентит)

работен субстатен икономически обтитрансцентит)

работен запасов
икономически
обтитрансцентит)

работен сустатантен икономически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ТЦИОЗ
(творчески
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИОЗ

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтитрансцентит)

творчески субстатен икономически обтитрансцентит)

творчески запасов икономически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

185

387

творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИОЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИОЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИОЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИОЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИОЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (working transcentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икономически субтитрансцентит,
работна икономическа ценностност, работна икономическа ценност, (*) –
работен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно
равнище и като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical working
economic subject)] за нейния работен трансцентитален икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтипринос (същото като работен икотехномически субтитрансцентит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната
икономическа субтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната
трансцентитална икономическа субтизначимост, една от разновидностите на
изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост и един от
конкретните изрази на икономическата работа* (economic work), последното
като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната трансцентитална икономическа субтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна
работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна работна оценка, т.е. е субективно-субективностна работна
икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical working economic appraisement), което е същото като субективистична работна икономическа оценка* (subjectivistical working economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на работната икономическата субтизначимост (наред
със работната уницентитална икономическа субтизначимост, работната
центиталната икономическа субтизначимост и работната инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под
работна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира работнага
трансцентитална икономическа субтизначимост. Работната трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на работната
трансцентитална субтиикономическа енергия* (working transcentital
subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна трансцентитална субтиикономическа
активност* (working transcentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна трансцентитална
субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална субтиикономическа потенциалност* (working
transcentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на работното трансцентитално икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната трансцентитална икономическа субтизначимост са: работна възпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (working reproductional transcentital economic subtisignificance), работна
производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (working production transcentital economic subtisignificance), работна разменна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (working exchange transcentital economic subtisignificance), работна разпределителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working distributional transcentital
economic subtisignificance), работна потребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working consumption transcentital economic subtisignificance), работна стопанствена трансцентитална икономическа
субтизначимост* (working protoeconomizing transcentital economic subtisignificance), работна следпроизводствена трансцентитална икономическа
субтизначимост* (working post-production transcentital economic subtisignificance), работна предипотребителна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (working before-consumption transcentital economic subtisignificance), работна посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост* (working intermediationary transcentital economic subtisignificance), работна бизнес икономическа субтизначимост* (working business
transcentital economic subtisignificance), работна алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working allocative transcentital
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна трансцентитална икономическа субтизначимост* (individual working transcentital
economic subtisignificance), фирмена работна трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm working transcentital economic subtisignificance),
обществена работна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(social working transcentital economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
работна трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute
working transcentital economic subtisignificance) и относителна работна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative working transcentital economic subtisignificance), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определена работна трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate working transcentital
economic subtisignificance) и физическо-определена работна трансценти191
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа субтизначимост* (physically-determinate working transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна трансцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (working transcentital assimilated economic subtisignificance) и
работна трансцентитална създавана икономическа субтизначимост*
(working transcentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната трансцентитална икономическа субтизначимост са
(1) работна сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working sustatitic transcentital economic subtisignificance) [същото като
работен трансцентитален икономически субтисустатит* (working
transcentital economic subtisustatite)], (2) работна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working substatum transcentital
economic subtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически субтисубстат* (working transcentital economic subtisubstatum)], (3)
работна запасова трансцентитална икономическа субтизначимост*
(working stock transcentital economic subtisignificance) [същото като работен
трансцентитален икономически субтизапас* (working transcentital economic subtistock)], (4) работна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working sustatantal transcentital economic subtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически субтисустатант* (working transcentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа
субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.

192

394

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната трансцентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – трансцентитална икономическа субтизначимост)

Трансцентитална икономическа субтизначимост
(ТЦИСЗ)
(трансцентитален икономически субтисубстантит)
{икономическа
ценност}

Сустатитна
ТЦИСЗ

Субстатна
ТЦИСЗ

Запасова
ТЦИСЗ

Сустатантна
ТЦИСЗ

(трансцентитален икономически субтисустатит;

(трансцентитален икономически
субтисубстат;

(трансцентитален икономически субтизапас;

(трансцентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

субстатен икономически
субтитрансцентит)

запасов икономически
субтитрансцентит)

сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИСЗ]

[външно същество на
ТЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ценност}

{субстатна
икономическа
ценност}

{запасова икономическа ценност}

{сустатантен
икономическа
ценност}

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИСЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтипригодност;
сътворителна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИСЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална иконотална икономическа субмическа субтипригодност; типригодност;

сътворителна
сустатитна
икономическа
ценност}

сътворителна
субстатна
икономическа
ценност}

сътворителна
запасова икономическа ценност}

сътворителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ТЦИСЗ
(работен трансцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;
работна икономическа ценност;
(икономическа
стойност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИСЗ

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатит;

(работен трансцентитален икономически
субтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
субтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтитрансцентит)
[работно
външ-

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

но състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИСЗ
(творчески
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;
творческа икономическа ценност;
(икономическа
полезност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИСЗ

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтитрансцентит)

творчески субстатен икономически субтитрансцентит)

творчески запасов икономически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически субтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ТЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

творческа сустатитна икономическа ценност;

творческа субстатна икономическа ценност;

творческа запасова икономическа ценност;

творческа сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
полезност)}

(субстатна
икономическа
полезност)}

(запасова икономическа полезност)}

(сустатантна
икономическа
полезност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИСЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтизадоволеност;
изпълнителна
икономическа
ценност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИСЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтизадоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
изпълнителна
сустатитна
икономическа
ценност}

изпълнителна
субстатна
икономическа
ценност}

изпълнителна
запасова икономическа ценност}

изпълнителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИСЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиизгодност;
съзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИСЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{субстатна
{запасова
{сустатитна
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтиизгодноност;
изгодност;
изгодност;
изгодност;
съзидателна
съзидателна
съзидателна
съзидателна
субстатна
запасова
икосустатитна
сустатантна
икономическа номическа цен- икономическа
икономическа
ценност}
ност}
ценност}
ценност}
(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържание на икономиние на икононие на икононие на иконоческа
субстанмическа
супермически сусмически сусция)
станта)
тит)
тант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИСЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателна сустатитна икономическа ценност}

унисъзидателна субстатна
икономическа
ценност}

унисъзидателна запасова
икономическа
ценност}

унисъзидателна сустатантна икономическа ценност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working transcentital ecorenomic allotment) – същото като работен
икореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (working transcentital ecotechnomic assignment) – същото като работен
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитален икотехномически обтипринос и работен иконотехмически
обтитрансцентит.
РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working transcentital ecotechnomic allotment) – същото като работен
трансцентитален икотехномически обтипринос и работен иконотехмически
обтитрансцентит.
РАБОТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working transcentital ecounirenomic allotment) – същото като работен
икоуниреномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
РАБОТНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (working labour economic
force) – същото като интегрален работен трудов производствен икономически
фактор.
РАБОТНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (working labour economic
force) (ки) – във:
работна трудова икономическа сила (същото като интегрален работен
трудов производствен икономически фактор);
работна трудова производствена икономическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икономически фактор).
РАБОТНА ТРУДОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (working labour
ecorenomic force) – същото като интегрален работен трудов производствен
икореномически фактор.
РАБОТНА ТРУДОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (working labour
ecorenomic force) (ки) – във:
работна трудова икореномическа сила (същото като интегрален работен
трудов производствен икореномически фактор);
работна трудова производствена икореномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икореномически фактор).
РАБОТНА ТРУДОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (working labour
ecotechnomic force) – същото като интегрален работен трудов производствен
икотехномически фактор.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ТРУДОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (working labour
ecotechnomic force) (ки) – във:
работна трудова производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор);
работна трудова икотехномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор).
РАБОТНА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА*
(working labour production economic force) – същото като интегрален работен
трудов производствен икономически фактор.
РАБОТНА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (working labour production ecorenomic force) – същото като интегрален
работен трудов производствен икореномически фактор.
РАБОТНА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СИЛА* (working labour production ecotechnomic force) – същото като интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор.
РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working unicentital ecocorenomic allotment) – същото като работен
икокореномически обтиуницентит и като работно уницентитално икокореномическо обтиучастие.
РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working unicentital economic allotment) – същото като работна уницентитална
икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит.
РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(working unicentital economic significance), работен икономически уницентит
(без разширената икономическа ингредиентност), (*) – работен уницентитален икономически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение
(важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен
икономически субект* (subjectivitical working economic subject)] за нейния работен уницентитален икотехномически принос (същото като работен икотехномически уницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство); работна уницентитална икономическа
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------значимост и работна инцентитална икономическа значимост, взети заедно в
тяхното цялостно единство; общо понятие за работна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтиуницентит и като работен икономически диспотит) и работна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтиуницентит и като работен уницентитален икономически интерес) (вж. икономика);
една от разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.),
една от формите на съзидателната уницентитална икономическа работа,
една от разновидностите на изпълнителната уницентитална икономическа
значимост и един от конкретните изрази на икономическата работа*
(economic work), последното като състояние на субстанциално функциониране
на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Работната уницентитална икономическа значимост е
форма на съществуване на работната уницентитална икономическа енергия (working unicentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална икономическа активност* (working unicentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна уницентитална икономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална
икономическа потенциалност* (working unicentital economic potentiality) (вж.
икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на работното уницентитално
икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на работната
икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа
значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентиталеникономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работната
уницентитална икономическа значимост са (1) работна уницентитална икономическа субтиначимост (работен икономически субтиуницентит) и (2)
работна уницентитална икономическа обтизначимост (работен икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната уницентитална икономическа значимост са: работна
възпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (reproductional unicentital economic significance), работна производствена уницентитална икономическа значимост* (working production unicentital economic
significance), работна разменна уницентитална икономическа значимост*
(working exchange unicentital economic significance), работна разпределителна
уницентитална икономическа значимост* (working distributional unicentital
economic significance), работна потребителна уницентитална икономическа значимост* (working consumption unicentital economic significance), работна стопанствена уницентитална икономическа значимост* (working
protoeconomizing unicentital economic significance), работна следпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (working post-production
unicentital economic significance), работна предипотребителна уницентитална икономическа значимост* (working before-consumption unicentital
economic significance), работна посредническа уницентитална икономическа значимост* (working intermediationary unicentital economic significance), работна бизнес икономическа значимост* (working business unicentital economic significance), работна алокативна уницентитална икономическа
значимост* (working allocative unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуална работна уницентитална икономическа значимост* (individual working unicentital economic significance), фирмена работна уницентитална икономическа значимост* (firm working unicentital economic significance), обществена работна уницентитална икономическа значимост*
(social working unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна уницентитална усвоявана икономическа значимост* (working unicentital assimilated economic significance) и работна уницентитална създавана икономическа значимост* (working unicentital gived
economic significance).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната уницентитална икономическа значимост са (1) работна сустатитна уницентитална икономическа значимост* (working
sustatitic unicentital economic significance) [същото като работен уницентитален икономически сустатит* (working unicentital economic sustatite)], (2) работна субстатна уницентитална икономическа значимост* (working substatum unicentital economic significance) [същото като работен уницентитален икономически субстат* (working unicentital economic substatum)], (3) работна запасова уницентитална икономическа значимост* (working stock
unicentital economic significance) [същото като работен уницентитален икономически запас* (working unicentital economic stock)], (4) работна сустатантна уницентитална икономическа значимост* (working sustatantal
unicentital economic significance) [същото като работен уницентитален икономически сустатант* (working unicentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната уницентитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИЗ – уницентитална икономическа значимост)

Уницентитална икономическа значимост (УЦИЗ)
(уницентитален икономически субстантит)

Сустатитна
УЦИЗ

Субстатна
УЦИЗ

Запасова
УЦИЗ

Сустатантна
УЦИЗ

(уницентитален икономически сустатит;

(уницентитален икономически субстат;

(уницентитален икономически запас;

(уницентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
уницентит)

субстатен икономически
уницентит)

запасов икономически
уницентит)

сустатитен
икономически
уницентит)

[цялостно същество на
УЦИЗ]

[вътрешно същество на
УЦИЗ]

[външно същество на
УЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
запас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически уницентит)

сътворителен
субстатен икономически уницентит)

сътворителен
запасов икономически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа пригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
УЦИЗ
Работна (сметна) УЦИЗ
(работен уницентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИЗ]
{уницентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
УЦИЗ

(работен уни(работен уницентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

Работна (сметна) запасова
УЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИЗ

(работен уницентитален
икономически
запас;

(работен
уницентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически уницентит)

работен субстатен икономически уницентит)

работен запасов
икономически
уницентит)

работен сустатантен икономически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Творческа
(ползваема)
УЦИЗ
(творчески
уницентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
иконо-мически
суста-тит;

(творчески уницентитален
иконо-мически
субстат;

(творчески
уницентитален
иконо-мически
запас;

(творчески уницентитален иконо-мически
сустатант;

творчески сустатитен икономически уницентит)

творчески субстатен икономически уницентит)

творчески запасов икономически уницентит)

творчески сустатантен икономически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
субс-тантит)
[външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически уницентит)

изпълнителен
субстатен икономически уницентит)

изпълнителен
запасов икономически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа задоволеност}

{запасова уницентитална
ико-номическа
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
УЦИЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
запас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически уницентит)

съзидателен
субстатен икономически уницентит)

съзидателен
запасов икономически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[вътрешно състояние на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{уницентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически запас;

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически уницентит)

унисъзидателен
запасов икономически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (working unicentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икономически обтиуницентит, работна уницентитална икономическа заделеност, работен уницентитален икономически интерес, (*) – работен уницентитален икономически ингредиент,
който като обективна проекция и едновременно на същностно и феноменно
равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical working economic subject)] за нейния работен
уницентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
212

414

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); работна уницентитална икономическа обтизначимост и работна инцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.), една от
формите на съзидателната уницентитална икономическа обтизначимост,
една от разновидностите на изпълнителната уницентитална икономическа
обтизначимост и един от конкретните изрази на икономическата работа*
(economic work), последното като състояние на субстанциално функциониране
на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Работната уницентитална икономическа обтизначимост е
работен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субективностна работна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна работна оценка, т.е. е обективносубективностна работна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
working economic appraisement), което е същото като субектностна работна
икономическа оценка* (subjectiveneous working economic appraisement). Работната уницентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на работната уницентитална обтиикономическа енергия* (working
unicentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената работна уницентитална обтиикономическа
активност* (working unicentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена работна уницентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална обтиикономическа потенциалност* (working unicentital
obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното уницентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентиталеникономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната уницентитална икономическа обтизначимост са: работна възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(working reproductional unicentital economic obtisignificance), работна производствена уницентитална икономическа обтизначимост* (working
production unicentital economic obtisignificance), работна разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (working exchange unicentital
economic obtisignificance), работна разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (working distributional unicentital economic
obtisignificance), работна потребителна уницентитална икономическа
обтизначимост* (working consumption unicentital economic obtisignificance),
работна стопанствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(working protoeconomizing unicentital economic obtisignificance), работна
следпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(working post-production unicentital economic obtisignificance), работна предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (working
before-consumption unicentital economic obtisignificance), работна посредническа уницентитална икономическа обтизначимост* (working intermediationary unicentital economic obtisignificance), работна бизнес икономическа
обтизначимост* (working business unicentital economic obtisignificance), работна алокативна уницентитална икономическа обтизначимост*
(working allocative unicentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна уницентитална икономическа обтизначимост* (individual
working unicentital economic obtisignificance), фирмена работна уницентитална икономическа обтизначимост* (firm working unicentital economic
obtisignificance), обществена работна уницентитална икономическа обтизначимост* (social working unicentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна уницентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (working unicentital assimilated economic obtisignificance) и работна уницентитална създавана икономическа обтизначимост* (working
unicentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната уницентитална икономическа обтизначимост са (1)
работна сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост*
(working sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като работен
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитален икономически обтисустатит* (working unicentital economic obtisustatite)], (2) работна субстатна уницентитална икономическа
обтизначимост* (working substatum unicentital economic obtisignificance) [същото като работен уницентитален икономически обтисубстат* (working
unicentital economic obtisubstatum)], (3) работна запасова уницентитална
икономическа обтизначимост* (working stock unicentital economic obtisignificance) [същото като работен уницентитален икономически обтизапас*
(working unicentital economic obtistock)], (4) работна сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост* (working sustatantal unicentital
economic obtisignificance) [същото като работен уницентитален икономически обтисустатант* (working unicentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.

216

418

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИОЗ – уницентитална икономическа обтизначимост)

Уницентитална икономическа обтизначимост
(УЦИОЗ)
(уницентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
УЦИОЗ

Субстатна
УЦИОЗ

Запасова
УЦИОЗ

Сустатантна
УЦИОЗ

(уницентитален икономически обтисустатит;

(уницентитален икономически обтисубстат;

(уницентитален икономически обтизапас;

(уницентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

субстатен икономически обтиуницентит)

запасов икономически обтиуницентит)

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно същество на
УЦИОЗ]

[външно същество на
УЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИОЗ
(сътворителен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИОЗ

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтизапас;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Работна (сметна) УЦИОЗ
(работен уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИОЗ

(работен уницентитален
икономически
обтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
обтисубстат;

(работен уницентитален
икономически
обтизапас;

(работен уницентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтиуницентит)

работен субстатен икономически обтиуницентит)

работен запасов
икономически
обтиуницентит)

работен сустатантен икономически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
УЦИОЗ
(творчески
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИОЗ

(творчески уницентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески уницентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икономически
обтизапас;

(творчески уницентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиуницентит)

творчески субстатен икономически обтиуницентит)

творчески запасов икономически обтиуницентит)

творчески сустатантен икономически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИОЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИОЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
УЦИОЗ
(съзидателен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИОЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова униценти-тална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИОЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (working unicentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икономически субтиуницентит, работен икономически диспотит, (*) – работен уницентитален икономически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и
феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical working economic subject)] за
нейния работен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като
работен икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроиз223
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); работна уницентитална икономическа субтизначимост и работна инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната уницентитална икономическа субтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост и един от конкретните изрази на
икономическата работа* (economic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната уницентитална
икономическа субтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна работна оценка или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна работна
оценка, т.е. е субективно-субективностна работна икономическа оценка*
(subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична икономическа оценка* (subjectivistical working economic
appraisement). Работната уницентитална икономическа субтизначимост е
форма на съществуване на работната уницентитална субтиикономическа
енергия* (working unicentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална субтиикономическа активност* (working unicentital subtieconomic
activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена
работна уницентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална субтиикономическа потенциалност* (working unicentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното уницентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на работната
икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентиталеникономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната уницентитална икономическа субтизначимост са: работна възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (working reproductional unicentital economic subtisignificance), работна
производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (working
production unicentital economic subtisignificance), работна разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (working exchange unicentital
economic subtisignificance), работна разпределителна уницентитална икономическа субтизначимост* (working distributional unicentital economic
subtisignificance), работна потребителна уницентитална икономическа
субтизначимост* (working consumption unicentital economic subtisignificance),
работна стопанствена уницентитална икономическа субтизначимост*
(working protoeconomizing unicentital economic subtisignificance), работна
следпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост*
(working post-production unicentital economic subtisignificance), работна предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (working
before-consumption unicentital economic subtisignificance), работна посредническа уницентитална икономическа субтизначимост* (working intermediationary unicentital economic subtisignificance), работна бизнес икономическа
субтизначимост* (working business unicentital economic subtisignificance), работна алокативна уницентитална икономическа субтизначимост* (working allocative unicentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
работна уницентитална икономическа субтизначимост* (individual
working unicentital economic subtisignificance), фирмена работна уницентитална икономическа субтизначимост* (firm working unicentital economic
subtisignificance), обществена работна уницентитална икономическа субтизначимост* (social working unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна уницентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (working unicentital assimilated economic subtisignificance) и работна уницентитална създавана икономическа субтизначимост* (working
unicentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната уницентитална икономическа субтизначимост са (1)
работна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост*
(working sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото като работен
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитален икономически субтисустатит* (working unicentital economic subtisustatite)], (2) работна субстатна уницентитална икономическа
субтизначимост* (working substatum unicentital economic subtisignificance)
[същото като работен уницентитален икономически субтисубстат*
(working unicentital economic subtisubstatum)], (3) работна запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (working stock unicentital economic
subtisignificance) [същото като работен уницентитален икономически субтизапас* (working unicentital economic subtistock)], (4) работна сустатантна
уницентитална икономическа субтизначимост* (working sustatantal unicentital economic subtisignificance) [същото като работен уницентитален икономически субтисустатант* (working unicentital economic subtisustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната
икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната уницентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИСЗ – уницентитална икономическа субтизначимост)

Уницентитална икономическа субтизначимост
(УЦИСЗ)
(уницентитален икономически субтисубстантит)

Сустатитна
УЦИСЗ

Субстатна
УЦИСЗ

Запасова
УЦИСЗ

Сустатантна
УЦИСЗ

(уницентитален икономически субтисустатит;

(уницентитален икономически субтисубстат;

(уницентитален икономически субтизапас;

(уницентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

субстатен икономически
субтиуницентит)

запасов икономически
субтиуницентит)

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно същество на
УЦИСЗ]

[външно същество на
УЦИСЗ]

[общо понятие
за същество
на УЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителна
(пригодна)
сустатитна
УЦИСЗ
(сътворителен

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ

уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]
{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономически сустит)
ческа суперсческа субстантанта)
ция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) УЦИСЗ
(работен уницентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИСЗ

(работен уницентитален
икономически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
субтисубстат;

(работен уницентитален
икономически
субтизапас;

(работен уницентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиуницентит)

работен субстатен икономически субтиуницентит)

работен запасов
икономически
субтиуницентит)

работен сустатантен икономически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

230

432

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) сустатитна УЦИСЗ
Творческа
(ползваема)
УЦИСЗ
(творчески
уницентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) субстатна УЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИСЗ

Творческа
(ползваема)
сустатантна
УЦИСЗ

(творчески уни- (творчески уни- (творчески уницентитален ико- центитален ико- центитален икономически
номически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
тизапас;

(творчески
уницентитален
икономически
субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиуницентит)

творчески субстатен икономически субтиуницентит)

творчески запасов икономически субтиуницентит)

творчески сустатантен икономически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

231

433

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИСЗ
(изпълнителен
уницентитален икономически субти-субстантит)
[външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИСЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисуб-стантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитал-на икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- на (удовлетвоща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
рява-ща) сустаУЦИСЗ
УЦИСЗ
УЦИСЗ
тантна УЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИСЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

унисъзидателен сустатантен икономически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working unicentital ecorenomic allotment) – същото като работен икореномически обтиуницентит и като работно уницентитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(working unicentital ecotechnomic assignment) – същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен иконотехмически обтиуницентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working unicentital ecotechnomic allotment) – същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен иконотехмически обтиуницентит.
РАБОТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working unicentital ecounirenomic allotment) – същото като работен
икоуниреномически обтиуницентит и като работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
РАБОТНА ФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (working factor economic force) – същото като интегрален работен производствен икономически
фактор.
РАБОТНА ФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (working factor economic force) (ки) – във:
работна факторна икономическа сила (същото като интегрален работен
производствен икономически фактор);
работна факторна производствена икономическа сила (същото като интегрален работен производствен икономически фактор).
РАБОТНА ФАКТОРНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (working factor
ecorenomic force) – същото като интегрален работен производствен икореномически фактор.
РАБОТНА ФАКТОРНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (working factor
ecorenomic force) (ки) – във:
работна факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икореномически фактор);
работна факторна икореномическа сила (същото като интегрален работен производствен икореномически фактор).
РАБОТНА ФАКТОРНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (working factor
ecotechnomic force) – същото като интегрален работен производствен икотехномически фактор.
РАБОТНА ФАКТОРНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (working factor
ecotechnomic force) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна факторна икотехномическа сила (същото като интегрален работен производствен икотехномически фактор);
работна факторна производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икотехномически фактор).
РАБОТНА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (working factor production economic force) – същото като интегрален работен производствен икономически фактор.
РАБОТНА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СИЛА* (working factor production ecorenomic force) – същото като интегрален
работен производствен икореномически фактор.
РАБОТНА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СИЛА* (working factor production ecotechnomic force) – същото като интегрален работен производствен икотехномически фактор.
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (working physical
economic force) – същото като интегрален работен физически производствен
икономически фактор.
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (working physical
economic force) (ки) – във:
работна физическа икономическа сила (същото като интегрален работен
физически производствен икономически фактор);
работна физическа производствена икономическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икономически фактор).
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (working physical
ecorenomic force) – същото като интегрален работен физически производствен
икореномически фактор.
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (working physical
ecorenomic force) (ки) – във:
работна физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икореномически фактор);
работна физическа икореномическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икореномически фактор).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (working physical ecotechnomic force) – същото като интегрален работен физически производствен икотехномически фактор.
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (working physical
ecotechnomic force) (ки) – във:
работна физическа икотехномическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икотехномически фактор);
работна физическа производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор).
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (working physical production economic force) – същото като интегрален
работен физически производствен икономически фактор.
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СИЛА* (working physical production ecorenomic force) – същото като интегрален работен физически производствен икореномически фактор.
РАБОТНА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СИЛА* (working physical production ecotechnomic force) – същото като интегрален работен физически производствен икотехномически фактор.
РАБОТНА ЦЕННОСТ (working worth) (ки) – във:
работна ценност на производствения икономически фактор;
работна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
работна ценност на физическия производствен икономически фактор.
РАБОТНА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (working worth of the production economic factor) [подразбирана като собствена работна ценност на производствения икономически фактор
(вж. собствена обща икономическа ценност), същото като работноценностен производствен икономически фактор] (*) – интерпретация на
стойността на производствения икономически фактор V(xp) като икономическа оценка W(xvp), която дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и
индивидът производител) в качеството й на производствена икономическа
единица дава на икотехномическото усилие [на факторното икотехномическо усилие* (factor ecotechnomic exertion), същото като икотехномическо
усилие] V (x) , опредметено в тази стойност, а оттам – и в самия производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически фактор xp. Според производствената икономическа факторност нейни разновидности са работната ценност на трудовия производствен
икономически фактор W(lvp) [която е интерпретация на стойността на трудовия производствен икономически фактор V(lp)] и работната ценност на
физическия производствен икономически фактор W(hvp) [която е интерпретация на стойността на физическия производствен икономически фактор
V(hp)].
РАБОТНА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (working worth of the production economic factor) (ки) – във:
работна ценност на трудовия производствен икономически фактор.
РАБОТНА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (working worth of the production economic factor) (ки) – във:
работна ценност на производствения икономически фактор;
работна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
работна ценност на физическия производствен икономически фактор.
РАБОТНА ЦЕННОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working worth of the labour production economic factor)
[подразбирана като собствена работна ценност на трудовия производствен
икономически фактор (вж. собствена обща икономическа ценност)] (*) – интерпретация на стойността на трудовия производствен икономически фактор V(lp) като икономическа оценка W(lvp), която дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и индивидът производител) в качеството й на производствена икономическа единица дава на трудовото икотехномическо усилие
[на трудово-факторното икотехномическо усилие* (labourly-factor ecotechnomic exertion), същото като трудово икотехномическо усилие] V (l ) , опредметено в тази стойност, а оттам – и в самия трудов производствен икономически
фактор lp.
РАБОТНА ЦЕННОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working worth of the physical production economic
factor) [подразбирана като собствена работна ценност на физическия производствен икономически фактор (вж. собствена обща икономическа ценност)] (*) – интерпретация на стойността на физическия производствен икономически фактор V(hp) като икономическа оценка W(hvp), която дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и индивидът производител) в качество238

440

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то й на производствена икономическа единица дава на физическото икотехномическо усилие [на физическо-факторното икотехномическо усилие*
(physically-factor ecotechnomic exertion), същото като физическо икотехномическо усилие] V (h) , опредметено в тази стойност, а оттам – и в самия физически производствен икономически фактор hp.
РАБОТНА ЦЕННОСТНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working worthness of the production ecorenomic factor) –
същото като икореномическа стойностност (на производствения икореномически фактор).
РАБОТНА ЦЕННОСТНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (working worthness of the production ecorenomic factor) (ки)
– във:
работна ценностност на производствения икореномически фактор (същото като икореномическа стойностност (на трудовия производствен икореномически фактор));
работна ценностност на трудовия производствен икореномически фактор (същото като трудова икореномическа стойностност (на трудовия производствен икореномически фактор));
работна ценностност на физическия производствен икореномически
фактор (същото като физическа икореномическа стойностност (на физическия производствен икореномически фактор)).
РАБОТНА ЦЕННОСТНОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working worthness of the labour production
ecorenomic factor) – същото като трудова икореномическа полезностност (на
трудовия производствен икореномически фактор).
РАБОТНА ЦЕННОСТНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working worthness of the physical production ecorenomic factor) – същото като физическа икореномическа стойностност (на физическия производствен икореномически фактор).
РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working centital ecocorenomic allotment) – същото като работен икокореномически обтицентит и като работно центитално икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (working
centital economic allotment) – същото като работна центитална икономическа
обтизначимост и работен икономически обтицентит.
РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (working
centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икономически центит, (*) – работен центитален икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен работен икономически субект* (subjectivitical working economic subject)] за
нейния работен центитален икотехномически принос (същото като работен
икотехномически центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство); общо понятие за работна трансцентитална икономическа значимост и работна инцентитална икономическа значимост (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за работна центитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтицентит и като работен
икономически диспотант) и работна центитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтицентит и като работен центитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на
центиталната икономическа значимост (вж.), една от формите на съзидателната центитална икономическа работа, една от разновидностите на изпълнителната центитална икономическа значимост и един от конкретните изрази на икономическата работа* (economic work), последното като състояние
на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната центитална
икономическа значимост е форма на съществуване на работната центитална икономическа енергия (working centital economic energy) (вж. икономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална
икономическа активност* (working centital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна центитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална икономическа потенциалност* (working centital economic potentiality)
(вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономичес240
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка стратификационност представлява една от разновидностите на работната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работна центитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работната
центитална икономическа значимост са (1) работна центитална икономическа субтиначимост (работен икономически субтицентит) и (2) работна центитална икономическа обтизначимост (работен икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната центитална икономическа значимост са: работна възпроизводствена центитална икономическа значимост* (reproductional
centital economic significance), работна производствена центитална икономическа значимост* (working production centital economic significance), работна разменна центитална икономическа значимост* (working exchange
centital economic significance), работна разпределителна центитална икономическа значимост* (working distributional centital economic significance),
работна потребителна центитална икономическа значимост* (working
consumption centital economic significance), работна стопанствена центитална икономическа значимост* (working protoeconomizing centital economic
significance), работна следпроизводствена центитална икономическа значимост* (working post-production centital economic significance), работна предипотребителна центитална икономическа значимост* (working beforeconsumption centital economic significance), работна посредническа центитална икономическа значимост* (working intermediationary centital economic
significance), работна бизнес икономическа значимост* (working business
centital economic significance), работна алокативна центитална икономическа значимост* (working allocative centital economic significance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна центитална икономическа значимост* (individual working centital economic significance), фирмена работна центитална
икономическа значимост* (firm working centital economic significance), обществена работна центитална икономическа значимост* (social working
centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна центитална усвоявана икономическа значимост* (working centital assimilated economic significance) и работна центитална създавана икономическа значимост* (working centital gived economic
significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната центитална икономическа значимост са (1) работна
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитна центитална икономическа значимост* (working sustatitic
centital economic significance) [същото като работен центитален икономически сустатит* (working centital economic sustatite)], (2) работна субстатна центитална икономическа значимост* (working substatum centital economic significance) [същото като работен центитален икономически субстат* (working centital economic substatum)], (3) работна запасова центитална икономическа значимост* (working stock centital economic
significance) [същото като работен центитален икономически запас*
(working centital economic stock)], (4) работна сустатантна центитална
икономическа значимост* (working sustatantal centital economic significance)
[същото като работен центитален икономически сустатант* (working
centital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната центитална икономическа значимост и тяхното място сред
разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИЗ –
центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ЦТИЗ

(сътворителен
центитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
субстат;

(сътворителен
центитален
икономически
запас;

(сътворителен
центитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически центит)

сътворителен
субстатен икономически центит)

сътворителен
запасов икономически центит)

сътворителен
сустатантен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
пригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
пригодност}

{запасова центитална икономическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ЦТИЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИЗ

Работна (сметна) ЦТИЗ

(работен центитален икономически сустатит;

(работен центитален икономически субстат;

(работен центитален икономически запас;

(работен центитален икономически субстантит)

(работен центитален икономически сустатант;

работен сустатитен икономически центит)

работен субстатен икономически центит)

работен запасов
икономически
центит)

работен сустатантен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

[работно външно състояние
на ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ЦТИЗ
(творчески
центитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИЗ

(творчески центитален икономически сустатит;

(творчески центитален икономически субстат;

(творчески центитален икономически запас;

(творчески центитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически центит)

творчески субстатен икономически центит)

творчески запасов икономически центит)

творчески сустатантен икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
запас;

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически центит)

изпълнителен
субстатен икономически центит)

изпълнителен
запасов икономически центит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
задоволеност}

{запасова центитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

249

451

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИЗ

(съзидателен
центитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
субстат;

(съзидателен
центитален
икономически
запас;

(съзидателен
центитален
икономически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически центит)

съзидателен
субстатен икономически центит)

съзидателен
запасов икономически центит)

съзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
изгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
игодноност}

{запасова центитална икономическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИЗ
(унисъзидателен центитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
субстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
запас;

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически центит)

унисъзидателен
субстатен икономически центит)

унисъзидателен
запасов икономически центит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{запасова центитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ*
(working centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икономически обтицентит, работна центитална
икономическа заделеност, работен центитален икономически интерес, (*)
– работен центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността),
давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
работен икономически субект [на субективностен работен икономически
субект* (subjectivitical working economic subject)] за нейния работен центитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически
обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за работна трансцентитална икономическа обтизначимост и работна инцентитала икономи251
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа обтизначимост (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната центитална икономическа обтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната центитална икономическа обтизначимост и един от конкретните изрази
на икономическата работа* (economic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната центитална икономическа обтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството му
на обективно-изисквана субективностна работна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна работна оценка,
т.е. е обективно-субективностна работна икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical working economic appraisement), което е същото като
субектностна работна икономическа оценка* (subjectiveneous working economic appraisement). Работната центиталната икономическа обтизначимост е форма на съществуване на работната центитална обтиикономическа енергия* (working centital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална
обтиикономическа активност* (working centital obtieconomic activity) (вж.
обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна центитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
работна центитална обтиикономическа потенциалност* (working centital
obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното центитално икореномическо обтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работната икономическа обтизначимост (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната центитална икономическа обтизначимост са: работна
възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (working
reproductional centital economic obtisignificance), работна производствена
центитална икономическа обтизначимост* (working production centital
economic obtisignificance), работна разменна центитална икономическа
обтизначимост* (working exchange centital economic obtisignificance), работна разпределителна центитална икономическа обтизначимост* (working
distributional centital economic obtisignificance), работна потребителна центитална икономическа обтизначимост* (working consumption centital
economic obtisignificance), работна стопанствена центитална икономическа обтизначимост* (working protoeconomizing centital economic obtisignificance), работна следпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (working post-production centital economic obtisignificance), работна
предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (working
before-consumption centital economic obtisignificance), работна посредническа
центитална икономическа обтизначимост* (working intermediationary
centital economic obtisignificance), работна бизнес икономическа обтизначимост* (working business centital economic obtisignificance), работна алокативна центитална икономическа обтизначимост* (working allocative
centital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална работна центитална икономическа обтизначимост* (individual working centital economic
obtisignificance), фирмена работна центитална икономическа обтизначимост* (firm working centital economic obtisignificance), обществена работна
центитална икономическа обтизначимост* (social working centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (working centital assimilated economic obtisignificance) и работна
центитална създавана икономическа обтизначимост* (working centital
gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната центитална икономическа обтизначимост са (1) работна сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (working
sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като работен центитален
икономически обтисустатит* (working centital economic obtisustatite)], (2)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна субстатна центитална икономическа обтизначимост* (working
substatum centital economic obtisignificance) [същото като работен центитален икономически обтисубстат* (working centital economic obtisubstatum)],
(3) работна запасова центитална икономическа обтизначимост* (working
stock centital economic obtisignificance) [същото като работен центитален
икономически обтизапас* (working centital economic obtistock)], (4) работна
сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (working sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като работен центитален
икономически обтисустатант* (working centital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната центитална икономическа обтизначимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитал-ен
икономически
обтизапас;

(центитал-ен
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИОЗ
(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИОЗ

(сътворителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
центитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтицентит)

сътворителен
субстатен икономически обтицентит)

сътворителен
запасов икономически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{запасова центитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ЦТИОЗ
(работен центитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИОЗ

(работен центитален икономически обтисустатит;

(работен центитален икономически обтисубстат;

(работен центитален икономически обтизапас;

(работен центитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтицентит)

работен субстатен икономически обтицентит)

работен запасов
икономически
обтицентит)

работен сустатантен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ЦТИОЗ
(творчески
центитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИОЗ

(творчески центитален икономически обтисустатит;

(творчески центитален икономически обтисубстат;

(творчески центитален икономически обтизапас;

(творчески центитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтицентит)

творчески субстатен икономически обтицентит)

творчески запасов икономически обтицентит)

творчески сустатантен икономически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИОЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИОЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтицентит)

изпълнителен
запасов икономически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИОЗ
(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИОЗ

(съзидателен
центитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

съзидателен
субстатен икономически обтицентит)

съзидателен
запасов икономически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиизгодноност}

{запасова центитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИОЗ
(унисъзидателен центитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИОЗ]
{центи-тална
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ЦТИОЗ

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисус-татит;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически
обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ*
(working centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икономически субтицентит, работен икономически диспотант, (*) – работен центитален икономически ингредиент, който
като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото
значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на работен икономически субект [на субективностен
работен икономически субект* (subjectivitical working economic subject)] за
нейния работен центитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за работна трансцентитална икономическа субтизначимост и работна инцентитална икономическа субтизначимост (той е или едното, или дру262
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост (вж.), една от формите
на съзидателната центитална икономическа субтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната центитална икономическа субтизначимост и
един от конкретните изрази на икономическата работа* (economic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работната центитална икономическа субтизначимост е работен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна работна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна работна оценка, т.е. е субективносубективностна работна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical
working economic appraisement), което е същото като субективистична работен икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement). Работната центиталната икономическа субтизначимост е форма на съществуване
на работната центитална субтиикономическа енергия* (working centital
subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална субтиикономическа активност* (working centital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена работна центитална субтиикономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална
субтиикономическа потенциалност* (working centital subtieconomic
potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на работното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работната центитална икономическа субтизначимост са: работна
възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (working
reproductional centital economic subtisignificance), работна производствена
центитална икономическа субтизначимост* (working production centital
economic subtisignificance), работна разменна центитална икономическа
субтизначимост* (working exchange centital economic subtisignificance), работна разпределителна центитална икономическа субтизначимост*
(working distributional centital economic subtisignificance), работна потребителна центитална икономическа субтизначимост* (working consumption
centital economic subtisignificance), работна стопанствена центитална икономическа субтизначимост* (working protoeconomizing centital economic
subtisignificance), работна следпроизводствена центитална икономическа
субтизначимост* (working post-production centital economic subtisignificance),
работна предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (working before-consumption centital economic subtisignificance), работна посредническа центитална икономическа субтизначимост* (working
intermediationary centital economic subtisignificance), работна бизнес икономическа субтизначимост* (working business centital economic subtisignificance),
работна алокативна центитална икономическа субтизначимост* (working allocative centital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
работна центитална икономическа субтизначимост* (individual working
centital economic subtisignificance), фирмена работна центитална икономическа субтизначимост* (firm working centital economic subtisignificance), обществена работна центитална икономическа субтизначимост* (social
working centital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (working centital assimilated economic subtisignificance) и работна
центитална създавана икономическа субтизначимост* (working centital
gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работната центитална икономическа субтизначимост са (1) работна сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (working
sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като работен центитален икономически субтисустатит* (working centital economic subtisustatite)],
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) работна субстатна центитална икономическа субтизначимост*
(working substatum centital economic subtisignificance) [същото като работен
центитален икономически субтисубстат* (working centital economic subtisubstatum)], (3) работна запасова центитална икономическа субтизначимост* (working stock centital economic subtisignificance) [същото като работен
центитален икономически субтизапас* (working centital economic
subtistock)], (4) работна сустатантна центитална икономическа субтизначимост* (working sustatantal centital economic subtisignificance) [същото като
работен центитален икономически субтисустатант* (working centital
economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

266

468

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работната центитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИСЗ – центитална икономическа субтизначимост)

Центитална
икономическа
субтизначимост (ЦТИСЗ)
(центитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИСЗ

Субстатна
ЦТИСЗ

Запасова
ЦТИСЗ

Сустатантна
ЦТИСЗ

(центитален
икономически
субтисустатит;

(центитален
икономически
субтисубстат;

(центитален
икономически
субтизапас;

(центитален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтицентит)

субстатен икономически
субтицентит)

запасов икономически
субтицентит)

сустатитен икономически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИСЗ]

[външно същество на
ЦТИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИСЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИСЗ

(сътворителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
центитален икономически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
центитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтицентит)

сътворителен
субстатен икономически субтицентит)

сътворителен
запасов икономически субтицентит)

сътворителен
сустатантен икономически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[общо състоя-ние
на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{запасова центитална икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономичесна икономически сустит)
ка субстанция)
ческа суперстанта)

(вид специфант
на икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ЦТИСЗ
(работен центитален икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИСЗ

Работна (смет-на)
сустатантна
ЦТИСЗ

(работен центитален икономически субтисустатит;

(работен центитален икономически субтисубстат;

(работен центитален икономически субтизапас;

(работен центитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтицентит)

работен субстатен икономически субтицентит)

работен запасов
икономически
субтицентит)

работен сустатантен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Творческа
(ползваема)
ЦТИСЗ
(творчески
центитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИСЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИСЗ

Съзидателна (изгодна) сустатантна ЦТИСЗ

(съзидателен
центитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
центитален ико- центитален икономически
номически
субтисубстат;
субтизапас;

(съзидателен
центитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

съзидателен
субстатен икономически субтицентит)

съзидателен
запасов икономически субтицентит)

съзидателен сустатантен икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиизгодноност}

{запасова центитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател-ен
ряваща)
ен центитален
ен центитален
ен центитален
центитален икоЦТИСЗ
икономически
икономически
икономически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
субтизапас;
тисустатант;
(унисъзидателен центитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиудовлетворе-ност}
(вид икономически специфит)

унисъзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономи-чески
сустант)

РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working centital ecorenomic allotment) – същото като работен икореномически
обтицентит и като работно центитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(working centital ecotechnomic assignment) – същото като работен центитален
икотехномически обтипринос и работен иконотехмически обтицентит.
РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working centital ecotechnomic allotment) – същото като работен центитален
икотехномически обтипринос и работен иконотехмически обтицентит.
РАБОТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(working centital ecounirenomic allotment) – същото като работен икоунирено273
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически обтицентит и като работен центитално икоуниреномическо обтиучастие.
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ (working economic needs
/necessities/) (ки) – във:
работни потребителски икономически потребности.
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ]
(individual working economic needs /necessities/) (ки) – във:
работни потребителски икономически потребности [индивидуални].
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ] (individual product working economic needs /necessities/) (ки) –
във:
работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ПРОДУКТОВИ] (product working economic needs /necessities/) (ки) – във:
работни потребителски икономически потребности [продуктови].
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ (working economic abilities) (ки) – във:
работни производителски икономически способности.
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ]
(individual working economic abilities) (ки) – във:
работни производителски икономически способности [индивидуални].
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ] (individual product working economic abilities) (ки) – във:
работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАБОТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ПРОДУКТОВИ]
(product working economic abilities) (ки) – във:
работни производителски икономически способности [продуктови].
РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ЦЕЛИТЕ В ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА (goals
operating parameters of the target program) (при социализма) – към тях се числят:
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------състезателност на целите в целевата програма (т.е. коефициент на взаимното изключване на целите в целевата програма), коефициент на взаимното
поддържане на целите в целевата програма и коефициент на значимостта
на целите в комплексната целева програма. Понятието е свързано с изработването на комплексни целеви програми и прилагането на програмно-целевия
подход в управлението.
РАБОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ*
(working consumer’s economic needs /necessities/) (*) – непроизводствени (потребителни) икономически потребности на потребителя като икономическа
единица, които той удовлетворява в икономическото потребление (като фаза
на икономическото възпроизводство) чрез консумиране на икономически блага (в частност на потребителни икономически блага), в т.ч. и на икономически
продукти (в частност на потребителни икономически продукти) и чрез чието
удовлетворяване възстановява работните производителски икономически
способности на потребителя, когато той в последващата фаза на икономическото производство поеме функцията на производител, т.е. се възстановява способността на производителя чрез функционирането си да полага (да прилага)
икономически усилия (economic exertions) [в частност трудови икономически
усилия (labour economic exertions)], върху чиято основа се формира икономическата стойност на тези блага (респ. стойността на икономическия продукт). Те са уплътнено (компресирано) потенциално потребително работно
икономическо усвояване (working economic assimilation) на блага. Тяхна разновидност (частен случай) са работните потребителски икономически потребности [продуктови] – те се отнасят до работните потребности от икономически продукти, създавани в икономическото производство. Ако не е посочено друго, под работни потребителски икономически потребности обикновено
се подразбират продуктовите работни потребителски икономически потребности. От същностна гледна точка (вж. икономическа същност) удовлетворяването на работните потребителски икономически потребности е консумиране
и усвояване от потребителя на стойността на икономическото благо (в т.ч. и
продукт) и затова те са стойностни потребителски икономически потребности (последните са стойностен начин на определяне и измерване на работните потребителски икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определени работни потребителски икономически потребности*
(labourly-determinate working consumer’s economic needs /necessities/) – когато
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------те са установени (определени) според характера и от позициите на трудовия
производствен икономически фактор, и физическо-определени работни
потребителски икономически потребности* (physically-determinate working
consumer’s economic needs /necessities/) – когато те са установени (определени)
според характера и от позициите на физическия производствен икономически
фактор. Ако не е посочено друго, под работни потребителски икономически
потребности обикновено се подразбират трудово-определените работни потребителски икономически потребности. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават работни потребителски икономически потребности [индивидуални], фирмени работни потребителски
икономически потребности (firm working consumer’s economic needs
/necessities/), обществени работни потребителски икономически потребности (social working consumer’s economic needs /necessities/) и т.н. Ако не е
посочено друго, под работни потребителски икономически потребности обикновено се подразбират индивидуалните работни потребителски икономически
потребности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
работни потребителски икономически потребности се конституират още и съответстващите на последните понятия за работни потребителски консуматорски потребности* (working consumer’s consumptionary needs /necessities/),
работни потребителски стопански потребности* (working consumer’s
protoeconomic needs /necessities/), работни потребителски пазарноикономически потребности* (working consumer’s marketly-economic needs
/necessities/) и работни потребителски фининсово-пазарно-икономически
потребности* (working consumer’s financially-marketly-economic needs
/necessities/). Общо за всички тях е понятието за работни потребителски
поддържащи потребности* (working consumer’s sustenance /sustaining/ needs
/necessities/) (за работни потребителски потребности при поддържането).
РАБОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ]* (individual working consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – непроизводствени (потребителни) икономически потребности на индивида потребител като икономическа единица, които той удовлетворява в инидивидуалното икономическо потребление (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) чрез консумиране на икономически
блага (в частност на потребителни икономически блага), в т.ч. и на икономически продукти (в частност на потребителни икономически продукти) и чрез
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чието удовлетворяване възстановява работните производителски икономически способности [индивидуални] на потребителя, когато той в последващата
фаза на икономическото производство поеме функцията на производител, т.е.
се възстановява способността на индивида производител чрез функционирането си да полага (да прилага) индивидуални икономически усилия (individual
economic exertions) [в частност индивидуални трудови икономически усилия
(individual labour economic exertions)], върху чиято основа се формира икономическата стойност [индивидуална] на тези блага (респ. индивидуалната
стойността на икономическия продукт). Те са уплътнено (компресирано) потенциално потребително индивидуално работно икономическо усвояване
(individual working economic assimilation) на блага. Тяхна разновидност (частен
случай) са работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] – те се отнасят до работните потребности от икономически
продукти, създавани в индивидуалното икономическото производство. Ако не
е посочено друго, под индивдиуални работни потребителски икономически
потребности обикновено се подразбират индивидуалните продуктови работни
потребителски икономически потребности. От същностна гледна точка (вж.
икономическа същност) удовлетворяването на индивидуалните работни потребителски икономически потребности е консумиране и усвояване от индивида потребител на индивидуалната стойност на икономическото благо (в т.ч. и
продукт) и затова те са стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални] (последните са стойностен начин на определяне и измерване на индивидуялните работните потребителски икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават индивидуални трудово-определени работни потребителски икономически потребности* (individual labourly-determinate working consumer’s economic needs
/necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и индивидуални
физическо-определени работни потребителски икономически потребности* (individual physically-determinate working consumer’s economic needs
/necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални работни потребителски икономически потребности обикновено се подразбират трудово-определените индивидуални работни потребителски икономически потребности.
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални работни потребителски икономически потребности се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални работни потребителски консуматорски потребности* (individual working
consumer’s consumptionary needs /necessities/), индивидуални работни потребителски стопански потребности* (individual working consumer’s protoeconomic needs /necessities/), индивидуални работни потребителски пазарно-икономически потребности* (individual working consumer’s marketlyeconomic needs /necessities/) и индивидуални работни потребителски фининсово-пазарно-икономически потребности* (individual working consumer’s
financially-marketly-economic needs /necessities/). Общо за всички тях е понятието за индивидуални работни потребителски поддържащи потребности*
(individual working consumer’s sustenance /sustaining/ needs /necessities/) (за индивидуални работни потребителски потребности при поддържането).
РАБОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (individual product working consumer’s
economic needs /necessities/) (*) – непроизводствени (потребителн*и) икономически потребности на индивида потребител като икономическа единица, които
той удовлетворява в инидивидуалното икономическо потребление (като фаза
на индивидуалното икономическо възпроизводство) чрез консумиране на икономически продукти (в частност на потребителни икономически продукти) и
чрез чието удовлетворяване възстановява работните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на потребителя, когато той в
последващата фаза на икономическото производство поеме функцията на производител, т.е. се възстановява способността на индивида производител чрез
функционирането си да полага (да прилага) индивидуални икономически усилия (individual economic exertions) [в частност индивидуални трудови икономически усилия (individual labour economic exertions)], върху чиято основа се
формира икономическата стойност [индивидуална] на тези продукти (индивидуалната стойност на икономическия продукт). Те са уплътнено (компресирано) потенциално потребително индивидуално работно икономическо усвояване (individual working economic assimilation) на продукти. От същностна
гледна точка (вж. икономическа същност) удовлетворяването на индивидуалните продуктови работни потребителски икономически потребности е консумиране и усвояване от индивида потребител на индивидуалната стойност на
икономическия продукт и затова те са стойностни потребителски икономи278
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески потребности [индивидуални продуктови] (последните са стойностен
начин на определяне и измерване на индивидуялните продуктови работните
потребителски икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават индивидуални трудово-определени продуктови работни потребителски икономически потребности* (individual labourly-determinate product working
consumer’s economic needs /necessities/) – когато те са установени (определени)
според характера и от позициите на трудовия производствен икономически
фактор, и индивидуални физическо-определени продуктови работни потребителски икономически потребности* (individual physically-determinate
product working consumer’s economic needs /necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални продуктови работни потребителски икономически потребности обикновено се
подразбират трудово-определените индивидуални продуктови работни потребителски икономически потребности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице индивидуални еднопродуктови работни потребителски икономически потребности (individual oneproduct working consumer’s economic needs /necessities/); когато той се състои
от два елемента (от два вида продукти в двумерното пространство на икономическите продукти) – индивидуални двупродуктови работни потребителски икономически потребности (individual two-product working consumer’s
economic needs /necessities/); от три елемента (от три вида продукти в тримерното пространство) – индивидуални трипродуктови работни потребителски икономически потребности (individual tri-product working consumer’s
economic needs /necessities/); от повече от три елемента (от повече три вида
продукти в тримерното пространство) – индивидуални многопродуктови работни потребителски икономически потребности (individual muitiproduct
working consumer’s economic needs /necessities/).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални продуктови работни потребителски икономически потребности
се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални продуктови работни потребителски консуматорски потребности*
(individual product working consumer’s consumptionary needs /necessities/), индивидуални продуктови работни потребителски стопански потребности*
(individual product working consumer’s protoeconomic needs /necessities/), инди279
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуални продуктови работни потребителски пазарно-икономически
потребности* (individual product working consumer’s marketly-economic needs
/necessities/) и индивидуални продуктови работни потребителски фининсово-пазарно-икономически потребности* (individual product working consumer’s financially-marketly-economic needs /necessities/). Общо за всички тях е
понятието за индивидуални продуктови работни потребителски поддържащи потребности* (individual product working consumer’s sustenance
/sustaining/ needs /necessities/) (за индивидуални продуктови работни потребителски потребности при поддържането).
РАБОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ПРОДУКТОВИ]* (product working consumer’s economic needs /necessities/) (*)
– непроизводствени (потребителни) икономически потребности на потребителя като икономическа единица, които той удовлетворява в икономическото
потребление (като фаза на икономическото възпроизводство) чрез консумиране на икономически продукти (в частност на потребителни икономически
продукти) и чрез чието удовлетворяване възстановява работните производителски икономически способности [продуктови] на потребителя, когато той в
последващата фаза на икономическото производство поеме функцията на производител, т.е. се възстановява способността на производителя чрез функционирането си да полага (да прилага) икономически усилия (economic exertions)
[в частност трудови икономически усилия (labour economic exertions)], върху
чиято основа се формира икономическата стойност на тези продукти
(стойността на икономическия продукт). Те са уплътнено (компресирано)
потенциално потребително работно икономическо усвояване (working
economic assimilation) на продукти. От същностна гледна точка (вж. икономическа същност) удовлетворяването на продуктовите работни потребителски
икономически потребности е консумиране и усвояване от потребителя на
стойността на икономическия продукт и затова те са стойностни потребителски икономически потребности [продуктови] (последните са стойностен
начин на определяне и измерване на продуктовите работни потребителски
икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определени продуктови работни потребителски икономически потребности* (labourly-determinate product working consumer’s economic needs
/necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и физическо280
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------определени продуктови работни потребителски икономически потребности* (physically-determinate product working consumer’s economic needs
/necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под продуктови работни потребителски икономически потребности обикновено се подразбират трудово-определените продуктови работни потребителски икономически потребности. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], фирмени продуктови работни потребителски икономически потребности (firm product working
consumer’s economic needs /necessities/), обществени продуктови работни
потребителски икономически потребности (social product working
consumer’s economic needs /necessities/) и т.н. Ако не е посочено друго, под
продуктови работни потребителски икономически потребности обикновено се
подразбират индивидуалните продуктови работни потребителски икономически потребности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице еднопродуктови работни
потребителски икономически потребности (one-product working consumer’s
economic needs /necessities/); когато той се състои от два елемента (от два вида
продукти в двумерното пространство на икономическите продукти) – двупродуктови работни потребителски икономически потребности (twoproduct working consumer’s economic needs /necessities/); от три елемента (от
три вида продукти в тримерното пространство) – трипродуктови работни
потребителски икономически потребности (tri-product working consumer’s
economic needs /necessities/); от повече от три елемента (от повече три вида
продукти в тримерното пространство) – многопродуктови работни потребителски икономически потребности (muitiproduct working consumer’s
economic needs /necessities/).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
продуктови работни потребителски икономически потребности се конституират още и съответстващите на последните понятия за продуктови работни
потребителски консуматорски потребности* (product working consumer’s
consumptionary needs /necessities/), продуктови работни потребителски
стопански потребности* (product working consumer’s protoeconomic needs
/necessities/), продуктови работни потребителски пазарно-икономически
потребности* (product working consumer’s marketly-economic needs
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File: от РАБОТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------/necessities/) и продуктови работни потребителски фининсово-пазарноикономически потребности* (product working consumer’s financiallymarketly-economic needs /necessities/). Общо за всички тях е понятието за продуктови работни потребителски поддържащи потребности* (product
working consumer’s sustenance /sustaining/ needs /necessities/) (за продуктови работни потребителски потребности при поддържането).

РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ* (working producer’s economic abilities) (*) – способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на производителя като
икономическа единица чрез функционирането си да полагат (да прилагат) икономически усилия (economic exertions), върху чиято основа се формира икономическата стойност на икономическото благо (в т.ч. и на икономическия
продукт), и заедно с това са уплътнена (компресирана) потенциална производствена създаваща работна икономическа активност (making working
economic activity) (уплътнени усилия) на факторите, насочена към създаването
на блага. Разновидност са на производителските икономически способности.
Тяхна разновидност (частен случай) са работни производителски икономически способности продуктови – те са такива работни производителски икономически способности, които се прилагат при създаването на икономическите
продукти (в частност на производствените икономически продукти) и които
формират продуктовата икономическа стойност. Ако не е посочено друго, под
работни производителски икономически способности обикновено се подразбират продуктовите работни производителски икономически способности.
Тъй като работните производителски икономически способности са способности да се създава икономическата стойност на благата, те се представят
(се експлицират) като стойностни производителски икономически способности. Работните производителски икономически способности се опредметяват в
икономическата стойност на благото, а последната става техен измерител (в
стойностни единици) в случаите когато те се интерпретират като стойностни
производителски икономически способности. В този процес действа законът
за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт, според който
всяка следваща единица произведен продукт е носител на все по-голяма икономическа стойност, тъй като в рамките на един производствен икономически
цикъл в продукта се опредеметява все по-голямо количество работни производителски икономически способности (полагат се все повече усилия за неговото създаване).
282
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според факторната икономическа обусловеност се разграничават трудово-обусловени работни производителски икономически способности*
(labourly-conditioned working producer’s economic abilities) – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени
икономически фактори, физическо-обусловени работни производителски
икономически способности* (physically-conditioned working producer’s
economic abilities) – когато тя функционира само с физически производствени
икономически фактори, и трудово-физическо-обусловени работни производителски икономически способности* (labourly-physically-conditioned
working producer’s economic abilities) – когато тя функционира едновременно с
трудови и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено друго, под работни производителски икономически способности обикновено се подразбират трудово-физическо-обусловените работни производителски икономически способности. Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определени работни производителски
икономически способности* (labourly-determinate working producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според характера и от
позициите на трудовия производствен икономически фактор, и физическоопределени работни производителски икономически способности*
(physically-determinate working producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под работни производителски икономически способности обикновено се подразбират трудовоопределените работни производителски икономически способности. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават работни производителски икономически способности [индивидуални], фирмени
работни производителски икономически способности* (firm working
producer’s economic abilities), обществени работни производителски икономически способности* (social working producer’s economic abilities) и т.н. Ако
не е посочено друго, под работни производителски икономически способности
обикновено се подразбират индивидуалните работни производителски икономически способности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
работни производителски икономически способности се конституират още и
съответстващите на последните понятия за работни производителски консуматорски способности* (working producer’s consumptionary abilities), работни производителски стопански способности* (creative producer’s pro283
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------toeconomic abilities), работни производителски пазарно-икономически способности* (working producer’s marketly-economic abilities) и работни производителски фининсово-пазарно-икономически способности* (working
producer’s financially-marketly-economic abilities). Общо за всички тях е понятието за работни производителски поддържащи способности* (working
producer’s sustenance /sustaining/ abilities) (за работни производителски способности при поддържането).

РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ]* (individual working producer’s economic abilities) (*) –
способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на индивида производител като икономическа единица чрез функционирането си да полагат (да прилагат) инидивидуални икономически усилия
(individual economic exertions), върху чиято основа се формира индивидуалната икономическа стойност на икономическото благо (в т.ч. и индивидуалната стойност на икономическия продукт), и заедно с това са уплътнена (компресирана) потенциална производствена индивидуална създаваща работна
икономическа активност (individual making working economic activity) (уплътнени индивидуални усилия) на факторите, насочена към създаването на
блага. Разновидност са на производителските икономически способности [индивидуални], както и на работните производителски икономически способности. Тяхна разновидност (частен случай) са работните производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] – те са такива индивидуални работни производителски икономически способности, които се прилагат при създаването на икономическите продукти (в частност на производствените икономически продукти) и които формират индивидуалната продуктова икономическа стойност. Ако не е посочено друго, под индивидуални работни производителски икономически способности обикновено се подразбират
индивидуалните продуктови работни производителски икономически способности.
Тъй като индивидуалните работни производителски икономически способности са способности да се създава индивидуалната икономическа
стойност на благата, то те се представят (се експлицират) като стойностни
производителски икономически способности [индивидуални]. Индивидуалните
работни производителски икономически способности се опредметяват в индивидуалната икономическа стойност на благата, а последната става техен измерител (в индивидуални стойностни единици) в случаите когато те се интерпре284
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тират като индивидуални стойностни производителски икономически способности. В този процес действа законът за нарастващата пределна стойност на
индивидуалния икономически продукт, според който всяка следваща единица
произведен продукт е носител на все по-голяма индивидуална икономическа
стойност, тъй като в рамките на един индивидуален производствен икономически цикъл в продукта се опредеметява все по-голямо количество работни
индивидуални производителски икономически способности (полагат се все
повече усилия за неговото създаване).
Според факторната икономическа обусловеност се разграничават индивидуални трудово-обусловени работни производителски икономически
способности* (individual labourly-conditioned working producer’s economic
abilities) – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори, индивидуални физическо-обусловени работни производителски икономически способности*
(individual physically-conditioned working producer’s economic abilities) – когато
тя функционира само с физически производствени икономически фактори, и
индивидуални трудово-физическо-обусловени работни производителски
икономически способности* (individual labourly-physically-conditioned
working producer’s economic abilities) – когато тя функционира едновременно с
трудови и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено друго, под индивидуални работни производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-физическообусловени работни производителски икономически способности. Според
факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределени работни производителски икономически способности [индивидуални]* (individual physically-determinate working producer’s economic abilities)
– когато те са установени (определени) според характера и от позициите на
трудовия производствен икономически фактор, и физическо-определени работни производителски икономически способности [индивидуални]* (individual physically-determinate working producer’s economic abilities) – когато те са
установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални работни производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-определени работни производителски икономически способности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални работни производителски икономически способности се конс285
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титуират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални работни производителски консуматорски способности* (individual working
producer’s consumptionary abilities), индивидуални работни производителски
стопански способности* (individual working producer’s protoeconomic
abilities), индивидуални работни производителски пазарно-икономически
способности* (individual working producer’s marketly-economic abilities) и индивидуални работни производителски фининсово-пазарно-икономически
способности* (individual working producer’s financially-marketly-economic
abilities). Общо за всички тях е понятието за индивидуални работни производителски поддържащи способности* (individual working producer’s
sustenance /sustaining/ abilities) (за индивидуални работни производителски
способности при поддържането).
РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (individual product working producer’s
economic abilities) (*) – способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на индивида производител като икономическа
единица чрез функционирането си да полагат (да прилагат) инидивидуални
икономически усилия (individual economic exertions), върху чиято основа се
формира индивидуалната стойност на икономическия продукт (вж. стойност
на икономическия продукт), и заедно с това са уплътнена (компресирана) потенциална производствена индивидуална създаваща работна икономическа
активност (individual making working economic activity) (уплътнени индивидуални усилия) на факторите, насочена към създаването на продукте. Разновидност са на производителските икономически способности [индивидуални
продуктови], както и на работните производителски икономически способности [продуктови]. Тъй като индивидуалните продуктови работни производителски икономически способности са способности да се създава индивидуалната икономическа стойност на продукта, то те се представят (се експлицират) като стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Индивидуалните продуктови работни производителски
икономически способности се опредметяват в индивидуалната икономическа
стойност на продукта, а последната става техен измерител (в индивидуални
стойностни единици) в случаите когато те се интерпретират като индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности. В този процес действа законът за нарастващата пределна стойност на индивидуалния икономически продукт, според който всяка следваща единица произведен
286
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт е носител на все по-голяма индивидуална икономическа стойност, тъй
като в рамките на един индивидуален производствен икономически цикъл в
продукта се опредеметява все по-голямо количество работни индивидуални
производителски икономически способности (полагат се все повече усилия за
неговото създаване).
Според факторната икономическа обусловеност се разграничават индивидуални трудово-обусловени продуктови работни производителски икономически способности* (individual labourly-conditioned product working
producer’s economic abilities) – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори, индивидуални физическо-обусловени продуктови работни производителски
икономически способности* (individual physically-conditioned product working
producer’s economic abilities) – когато тя функционира само с физически производствени икономически фактори, и индивидуални трудово-физическообусловени продуктови работни производителски икономически способности* (individual labourly-physically-conditioned product working producer’s
economic abilities) – когато тя функционира едновременно с трудови и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено друго, под
индивидуални продуктови работни производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-физическообусловени продуктови работни производителски икономически способности.
Според факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределени продуктови работни производителски икономически способности [индивидуални]* (individual physically-determinate product working
producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според
характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и
физическо-определени продуктови работни производителски икономически способности [индивидуални]* (individual physically-determinate product
working producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени)
според характера и от позициите на физическия производствен икономически
фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални продуктови работни
производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-определени продуктови работни производителски икономически способности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице индивидуални еднопродуктови работни производителски икономически способности (individual one287
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product working producer’s economic abilities); когато той се състои от два елемента (от два вида продукти в двумерното пространство на икономическите
продукти) – индивидуални двупродуктови работни производителски икономически способности (individual two-product working producer’s economic
abilities); от три елемента (от три вида продукти в тримерното пространство) –
индивидуални трипродуктови работни производителски икономически
способности (individual tri-product working producer’s economic abilities); от
повече от три елемента (от повече три вида продукти в тримерното пространство) – индивидуални многопродуктови работни производителски икономически способности (individual muitiproduct working producer’s economic
abilities).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални продуктови работни производителски икономически способности се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални продуктови работни производителски консуматорски способности* (individual product working producer’s consumptionary abilities), индивидуални продуктови работни производителски стопански способности*
(individual product working producer’s protoeconomic abilities), индивидуални
продуктови работни производителски пазарно-икономически способности* (individual product working producer’s marketly-economic abilities) и индивидуални продуктови работни производителски фининсово-пазарноикономически способности* (individual product working producer’s financiallymarketly-economic abilities). Общо за всички тях е понятието за индивидуални
продуктови работни производителски поддържащи способности* (individual product working producer’s sustenance /sustaining/ abilities) (за индивидуални продуктови работни производителски способности при поддържането).

РАБОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ПРОДУКТОВИ]* (product working producer’s economic abilities) (*) – способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на
производителя като икономическа единица чрез функционирането си да полагат (да прилагат) икономически усилия (economic exertions), върху чиято основа се формира икономическата стойност на икономическия продукт (вж.
стойност на икономическия продукт), и заедно с това са уплътнена (компресирана) потенциална производствена създаваща работна икономическа активност (making working economic activity) (уплътнени усилия) на факторите,
насочена към създаването на продукти. Разновидност са на работните произ288
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водителските икономически способности. Тъй като продуктовите работни
производителски икономически способности са способности да се създава
икономическата стойност на продукта, те се представят (се експлицират) като
стойностни производителски икономически способности [продуктови]. Продуктовите работни производителски икономически способности се опредметяват в икономическата стойност на продукта, а последната става техен измерител (в стойностни единици) в случаите когато те се интерпретират като
стойностни производителски икономически способности. В този процес действа законът за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт,
според който всяка следваща единица произведен продукт е носител на все поголяма икономическа стойност, тъй като в рамките на един производствен
икономически цикъл в продукта се опредеметява все по-голямо количество
работни производителски икономически способности (полагат се все повече
усилия за неговото създаване).
Според факторната икономическа обусловеност се разграничават трудово-обусловени продуктови работни производителски икономически способности* (labourly-conditioned product working producer’s economic abilities) –
когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори, физическо-обусловени продуктови работни производителски икономически способности* (physicallyconditioned product working producer’s economic abilities) – когато тя функционира само с физически производствени икономически фактори, и трудовофизическо-обусловени продуктови работни производителски икономически способности* (labourly-physically-conditioned product working producer’s
economic abilities) – когато тя функционира едновременно с трудови и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено друго, под
продуктови работни производителски икономически способности обикновено
се подразбират трудово-физическо-обусловените продуктови работни производителски икономически способности. Според факторната икономическа
определеност се разграничават трудово-определени продуктови работни
производителски икономически способности* (labourly-determinate product
working producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени)
според характера и от позициите на трудовия производствен икономически
фактор, и физическо-определени продуктови работни производителски
икономически способности* (physically-determinate product working
producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според
характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ако не е посочено друго, под продуктови работни производителски икономически способности обикновено се подразбират трудово-определените продуктови работни производителски икономически способности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице еднопродуктови работни
производителски икономически способности* (one-product working producer’s economic abilities); когато той се състои от два елемента (от два вида
продукти в двумерното пространство на икономическите продукти) – двупродуктови работни производителски икономически способности* (twoproduct working producer’s economic abilities); от три елемента (от три вида
продукти в тримерното пространство) – трипродуктови работни производителски икономически способности* (tri-product working producer’s
economic abilities); от повече от три елемента (от повече три вида продукти в
тримерното пространство) – многопродуктови работни производителски
икономически способности* (muitiproduct working producer’s economic
abilities). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], фирмени продуктови работни производителски икономически способности* (firm working producer’s economic abilities), обществени ппродуктови работни производителски икономически способности* (social working producer’s economic abilities) и т.н. Ако не е посочено друго, под работни производителски икономически способности обикновено се
подразбират индивидуалните работни производителски икономически способности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
продуктови работни производителски икономически способности се конституират още и съответстващите на последните понятия за продуктови работни
производителски консуматорски способности* (product working producer’s
consumptionary abilities), продуктови работни производителски стопански
способности* (product working producer’s protoeconomic abilities), продуктови
работни производителски пазарно-икономически способности* (product
working producer’s marketly-economic abilities) и продуктови работни производителски фининсово-пазарно-икономически способности* (product working producer’s financially-marketly-economic abilities). Общо за всички тях е понятието за продуктови работни производителски поддържащи способности* (product working producer’s sustenance /sustaining/ abilities) (за продуктови
работни производителски способности при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО* (working basic good) – същото като работно
поддържащо благо.
РАБОТНО БАЗОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (working basic economic
good) – същото като работно икономическо благо.
РАБОТНО БЛАГО (working good), дейностно благо, артификасно благо,
(*) – благо, създадено от дейността на хората (изработено, изкуствено, неприродно, “артифициално” благо), което се използва за удовлетворяване на някакви потребности (на социо-потребности) [към които се числят (а) потребности на поддържащата сфера и (б) потребности на супериалната сфера], в
т.ч. (1) за удовлетворяване на поддържащи потребности* (sustenance
/sustaining/ needs /necessities/) [същото като префикасни потребности*
(preffectual needs /necessities/)] [към които се числят (а) поддържащи потребности на поддържащата сфера и (б) поддържащи потребности на супериалната
сфера] и (2) за удовлетворяване на супериални потребности* (superial needs
/necessities/) [същото като суфикасни потребности* (suffectual needs
/necessities/)] [към които се числят (а) супериални потребности на поддържащата сфера и (б) супериални потребности на супериалната сфера]. По определение работното благо е потребно работно благо (useful working good). Тъй
като то винаги е социално полезно и удовлетворява някакви социопотребности, се означава още като артификасно (изкуствено ефикасно) благо
(вж. ефикасност). Представлява една от основните разновидности на благото
изобщо [другата основна разновидност на благото е природното благо (същото като елефикасно благо, елепрефисасно благо, природно поддържащо благо)]. Работното благо може да бъде както материално работно благо*
(materal working good) [същото като материално артификасно благо*
(materal artiffectual good)], така и нематериално работно благо* (immateral
working good) [същото като нематериално артификасно благо* (immateral
artiffectual good)]. Съвкупност от работни блага в определен обхват образува
работно богатство (working wealth) [същото като артификасно богатство
(artiffectual wealth)] в същия обхват. То се подразделя на материално работно
богатство (materal working wealth) [същото като материално артификасно
богатство (materal artiffectual wealth)] и нематериално работно богатство
(immateral working wealth) [същото като нематериално артификасно богатство (immateral artiffectual wealth)]. В дейността, където се разкрива и създава
работното благо, се конституира понятието за артификасност* (artiffectuality
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/artifficacy/) (вж. ефикасност) със своите многобройни разновидности, в т.ч.
средна артификасност* (average artiffectuality /artifficacy/) и пределна артификасност* (marginal artiffectuality /artifficacy/).
Според функционалната икономическа ингредиентност основни разновидности на работното благо са (1) работното поддържащо благо (същото
като работно базово благо и като работно префикасно благо) [благо, което е
създадено от поддържането (от поддържащата сфера, от базовата сфера) и
удовлетворяващо поддържащи потребности (префикасни потребности)] (вж.
поддържащи блага) и (2) работното супериално благо (същото като супериално благо, работно надстроечно благо, работно суфикасно благо) [работно
благо, което е създадено от супериалната сфера (от надстройката) и удовлетворяващо супериални потребности (надстроечни потребности, суфикасни
потребности)]. Всяко работно благо е винаги установено в някаква поддържаща (консуматорска, стопанска, икономическа и т.н.) среда. Затова то е равнозначно на понятието за поддържащо-обусловено работно благо (sustenanclyconditioned working good) [същото като префикасно-обусловено работно благо (preffectually-conditioned working good)]. Всяко работно супериално благо
също е винаги установено в някаква поддържаща (консуматорска, стопанска,
икономическа и т.н.) среда. Затова то е равнозначно на понятието за поддържащо-обусловено работно супериално благо (sustenancly-conditioned working
superial good) [същото като префикасно-обусловено работно супериално благо (preffectually-conditioned working superial good)].
Според възпроизводствения обхват на поддържането разновидности на
работното поддържащо благо са работното поддържащо консуматорско
благо* (working sustenance /sustaining/ consumptionary good), работното поддържащо стопанско благо* (working sustenance /sustaining/ protoeconomic
good), работното поддържащо икономическо благо, работното поддържащо пазарно-икономическо благо* (working sustenance /sustaining/ marketlyeconomic good) и работното поддържащо финансово-пазарноикономическо благо* (working sustenance /sustaining/ financially-marketlyeconomic good).
От своя страна, разновидности на поддържащо-обусловеното работното
супериално благо (същото като работно супериално благо и супериално благо
изобщо) са консуматорско-обусловеното работно супериално благо*
(consumptionally-conditioned working superial good) [същото като консуматорско-обусловено супериално благо* (consumptionally-conditioned superial good)],
стопанско-обусловеното работно супериално благо* (protoeconomically2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------conditioned working superial good) [същото като стопанско-обусловено супериално благо* (protoeconomically-conditioned superial good)], икономическообусловеното работно супериално благо (същото като икономическообусловено супериално благо), пазарно-икономическо-обусловеното работно
супериално благо* (marketly-economically-conditioned working superial good)
[същото като пазарно-икономическо-обусловено супериално благо*
(marketly-economically-conditioned superial good)] и финансово-пазарноикономическо-обусловеното работно супериално благо* (financiallymarketly-economically-conditioned working superial good) [същото като финансово-пазарно-икономическо-обусловено супериално благо* (financiallymarketly-economically-conditioned superial good)].
Според възпроизводствения обхват на поддържането разновидности на
поддържащо-обусловеното работно благо (на префикасно-обусловеното работно благо) (следователно и на работното благо изобщо) са консуматорскообусловеното работно благо* (consumptionally-conditioned working good) (работното благо в условията на консуматорството, включва работното консуматорско благо и консуматорско-обусловеното работно супериално благо),
стопанско-обусловеното работно благо* (protoeconomically-conditioned
working good) (работното благо в условията на стопанството, включва работното стопанско благо и стопанско-обусловеното работно супериално благо),
икономическо-обусловеното работно благо (работното благо в условията на
икономиката, включва работното икономическо благо и икономическообусловеното
работно
супериално
благо),
пазарно-икономическообусловеното работно благо* (marketly-economically-conditioned working
good) (работното благо в условията на пазарната икономика, включва работното пазарно-икономическо благо и пазарно-икономическо-обусловеното работно супериално благо) и финасово-пазарно-икономическо-обусловеното
работно благо* (financially-marketly-economically-conditioned superial working
good) (работното благо в условията на финансово-пазарната икономика,
включва работното финансово-пазарно-икономическо благо и финансовопазарно-икономическо-обусловеното работно супериално благо).
РАБОТНО БЛАГО (working good) (ки) – във:
икономическо-обусловено работно благо;
работно благо;
работно икономическо благо;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно икономичностно благо (същото като икономическо-обусловено
работно благо).
РАБОТНО БОГАТСТВО (working wealth) – вж. работно благо.
РАБОТНО БОГАТСТВО (working wealth) (ки) – във:
икономическо-обусловено работно богатство
обусловено работно благо);
работно богатство (вж. работно благо).

(вж.

икономическо-

РАБОТНО ВРЕМЕ (labour time) (ки) – във:
общественонеобходимо работно време (вж. трудова теория за
стойността);
пазарно работно време (в микр.);
пределна полезност на пазарното работно време (в микр.).
РАБОТНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(working
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически обтисубстантит, работна икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic subject)] във икокореномическото
възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна икономическа обтизначимост (същото като работен
икономически обтисубективит и работен икономически интерес) и работен
икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиобективит и като работна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за работна икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за работно икономическа обтизначимост и работен икотехномически обтипринос) и работно
икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работната икономическа обтизначимост е работна икономическа оценка на работния икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.),
една от формите на съзидателното икокореномическо обтиучастие, една от
разновидностите на изпълнителното икокореномическо обтиучастие и един
от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work),
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното икокореномическо обтиучастие е работен икокореномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical working
ecocorenomic appraisement). Работното икокореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на работната обтиикокореномическа енергия*
(working obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна обтиикокореномическа
активност* (working obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа
активност). То е кинестично опредметена работна обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна обтиикокореномическа потенциалност* (working obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Работното икокореномическо обтиучастие е обективен работен икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим работен икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable working ecocorenomic
ingredient) [на обективно-изискван работен икокореномически ингредиент*
(objectively-required working ecocorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо работно икокореномическо участие* (objectivelyindispensable working ecocorenomic participation (share)) [на обективноизисквано работен икокореномическо участие* (objectively-required working
ecocorenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален работен икокореномически ингредиент* (optimal working ecocorenomic
ingredient) [в частност оптимално работно икокореномическо участие*
(optimal working ecocorenomic participation (share))] и неговото формиране се
моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата
обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да
бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни
икономически условия), произтичащи от ограничеността на икокореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи,
математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обектив5
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нонеобходимо работно икокореномическо участие* (individual objectivelyindispensable working ecocorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо работно икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо работно икокореномическо участие* (firm objectivelyindispensable working ecocorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо работно икокореномическо участие), обществено обективнонеобходимо работно икокореномическо участие* (social objectivelyindispensable working ecocorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо работно икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на работния
икокореномически субект, който формира структурата на работния икокореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически
диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на работното икокореномическо обтиучастие са: (1) работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтитрансцентит, същото
като работна икокореномическа зададеност и като работна икокореномическа заделеност), (2) работно инцентитално икокореномическо обтиучастие
(същото като работен икокореномически обтиинцентит и като работна инцентитална икокореномическа заделеност), (3) работно центитално икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтицентит и като работен центитална икокореномическа заделеност), (4) работно
уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтиуницентит и като работна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под работно икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира работното
трансцентитално икокореномическо обтиучастие.

6
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
РБ икокореномическо участие)

РБ центитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически центит
(РБ центитално
икокореномическо участие)

РБ инцентитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически инцентит
(РБ инцентитално
икокореномическо
участие)

РБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтитрансцентит
(РБ икокореномическа ценностност;
РБ икокореномическа отдаденост)

РБ инцентитално

РБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
РБ икокореномическа заделеност)

РБ инцентитално

РБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтицентит
(РБ икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиинцентит
(РБ икокореномическа феност)

РБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтицентит
(РБ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически субстантит

РБ икокореномическо участие;
РБ икокореномически субстантит

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икоуниреномическо субтиучастие;

РБ икокореномическо субтиучастие;

РБ икоуниреномически субтисубстантит;

РБ икокореномически
субтисубстантит;

РБ икоуниреномическа реализираност

РБ икокореномическа реализираност

РБ икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтисубстантит;
РБ икоуниреномическа заделеност

РБ икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтисубстантит;
РБ икокореномическа заделеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работно икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{сътвортелна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически обтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа обтипригодност}

трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икокореномиикокореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

10

(вид специфант
на икокореномическо явление)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{творческа
икокореномическа заделeност;
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРОУ

(творчески икокореномически
обтиуницентит)

(творчески икокореномически
обтитрансцентит)

(творчески икокореномически
обтиинцентит)

(творчески икокореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икокореномически заделеност;

уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРОУ
(унисъзидателен икокореномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИКРОУ]
{унисъзидателна икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРОУ
ИКРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиуни- чески обтитранцентит)
сцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиинчески обтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икокореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (working reproductional
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено икокореномическо обтиучастие* (working production ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разменно икокореномическо обтиучастие* (working
exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително
икокореномическо обтиучастие* (working distributional ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно потребително икокореномическо обтиучастие* (working consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
работно стопанствено икокореномическо обтиучастие* (working
protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпро15

508

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствено икокореномическо обтиучастие* (working post-production
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително икокореномическо обтиучастие* (working before-consumption ecocorenomic
obtiparti-cipation (obtishare)), работно посредническо икокореномическо обтиучастие* (working intermediationary ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно бизнес икокореномическо обтиучастие* (working
business ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно икокореномическо
обтиучастие*
(working
allocative
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икокореномическо обтиучастие* (individual working ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено работно икокореномическо обтиучастие* (firm
working ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено работно икокореномическо обтиучастие* (social working ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(working assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и работно създавано икокореномическо обтиучастие* (working gived ecocorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икокореномическо обтиучастие са (1) работно сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтисустатит), (2) работно субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтисубстат), (3) работно
запасово икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтизапас), (4) работно сустатантно икокореномическо обтиучастие
(същото като работен икокореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

Работно (сметно) сустатитно
ИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРОУ

(работен икокореномически обтисустатит)

(работен икокореномически
обтисубстат)

(работен икокореномически
обтизапас)

(работен икокореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРОУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна обти- мическа сметзадоволеност}
на обтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

[работно вън- [работно външно състояние шно състояние
на
на цялостното
ИКРОУ]
същество на
ИКРОУ]
{икокореномическа сметна {сустатитна
обтизадоволе- икокореноминост}
ческа сметна
обтизадово(разновидност
леност}
на икокореномическа фор(разновидност
ма)
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокорено-мически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

19
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно)
сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки обтисубстат)

(съзидателен
икокореномически обтизапас)

(съзидателен
икокореномически обтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа обтиизгодност}

{запасова икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически обтилен икокоресустатит)
субстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (working ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
работно икокореномическо обтиучастие;
работно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
работно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
работно центитално икокореномическо обтиучастие.
РАБОТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтисубективит) и
работен икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие за работно икореномическо
субтиучастие (в т.ч. и за работна икономическа субтизначимост и работен
икотехномически субтипринос) и работно икоуниреномическо субтиучастие,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности),
където работната икономическа субтизначимост е икономическа оценка на работния икотехномически субтипринос; една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Работното икокореномическо субтиучастие е работен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е.
е субективно-субстантивностна работна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecocorenomic appraisement). Работното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната субтиикокореномическа енергия* (working subtiecocorenomic energy) (вж.
субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
работна
субтиикокореномическа
активност*
(working
subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена работна субтиикокореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена работна субтиикокореномическа потенциалност* (working subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Работното икокореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на
работния икокореномически субект, който формира структурата на работния
икокореномически субтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на работното
икокореномическо субтиучастие са: (1) работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтит22
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рансцентит и същото като работен икокореномическа ценностност и като
работна икокореномическа отдаденост), (2) работно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтиинцентит и като работна икокореномическа феност), (3) работно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически
субтицентит и като работен икокореномически диспотант), (4) работно
уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтиуницентит и като работен икокореномически диспотит)
(фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под работно икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира работното трансцентитално
икокореномическо субтиучастие.
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
РБ икокореномическо участие)

РБ инцентитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически инцентит
(РБ инцентитално
икокореномическо
участие)

РБ центитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически центит
(РБ центитално
икокореномическо участие)

РБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтитрансцентит
(РБ икокореномическа ценностност;
РБ икокореномическа отдаденост)

РБ инцентитално

РБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтицентит
(РБ икокореномически диспотант)

РБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
РБ икокореномическа заделеност)

РБ инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиинцентит
(РБ икокореномическа феност)

РБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтицентит
(РБ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически субстантит

РБ икокореномическо участие;
РБ икокореномичес-ки субстантит

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтисубстантит;

РБ икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически
субтисубстантит;

РБ икоуниреномичес-ка реализираност

РБ икокореномическа реализираност

РБ икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтисубстантит;
РБ икоуниреномическа заделеност

РБ икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтисубстантит;
РБ икокореномическа заделеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работно икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа реализираност}

Уницентитално ИКРСУ

Трансцентитално ИКРСУ

Инцентитално
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРСУ]

{уницентитална икокореномическа реализираност;

{трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{инцентитална икокореномическа реализираност;

{центитална
икокореномическа реализираност;

икокореномически диспотит}

икокореномическа отдаденост}

икокореномическа феност}

икокореномически диспотант}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие за състояние на
ИКРСУ]
{сътворителна икокореномическа реализираност;
икокореномимическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически субтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически субтицентит)

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{сътворителна {сътворителинцентитална на центиталикокореномина икокореноческа реализи- мическа реалираност;
зираност;

сътворителен
икокореномически диспотит;

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

сътворителна
икокореномическа феност;

сътворителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтипригодност}

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант на икокореномически
диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИКРСУ]
{работна икокореномическа реализираност;
икокореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) центитално ИКРСУ

(работен икокореномически
субтиуницентит)

(работен икокореномически
субтитрансцентит)

(работен икокореномически
субтиинцентит)

(работен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРСУ]

{работна уницентитална
икокореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икокореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икокореномическа реализираност;

{работна центитална икокореномическа
реализираност;

работен икокореномически
диспотит;

работна икокореномическа
отдаденост;

работна икокореномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{творческа
икокореномическа реализираност;
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
центитално
ИКРСУ

(творчески икокореномически
субтиуницентит)

(творчески икокореномически
субтитрансцентит)

(творчески икокореномически
субтиинцентит)

(творчески
икокореномичес-ки субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икокореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икокореномическа реализираност;

творчески икокореномически
диспотит;

творческа икокореномическа
отдаденост;

творческа икокореномическа
феност;

творчески
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително (задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен икокореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРСУ]
{изпълнителна икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически
субтицен-тит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна центитална икокореноми-ческа реализи-раност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРСУ]
{съзидателна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически субтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на обща-та определеност на
ИКРСУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа реализираност;

съзидателен
икокореномически диспотит;

съзидателна
икокореномическа отдаденост;

съзидателна
икокореномическа феност;

съзидателен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа субтиизгдоност}

центитална
икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) инцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) центитално ИКРСУ

Унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидатеикокореномиикокореномиикокореномилен икокорено (удовлетвочески
субтиучески
субтитчески
субтиинномически
субряващо)
ницентит)
рансцентит)
центит)
тицентит)
ИКРСУ
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно със(унисъзидатетояние
на
цяяние
на
вътрештояние
на
вънтояние на облен икокорелостната опрената определешната опредеща-та опреденомически
деленост
на
ност
на
ИКРСУ]
леност
на
леност на
субтисубстанИКРСУ]
ИКРСУ]
ИКРСУ]
тит)
{унисъзида[цялостно със- {унисъзидател- {унисъзидател- {унисъзидателна
трансценна
уницентина
инцентителна
центитояние на
титална
икотална икокотална икокотална икокоИКРСУ]
кореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
{унисъзидател- реализираност; реализираност; реализираност;
реализирана икокореноност;
мическа реалиунисъзидатеунисъзидателунисъзидателунисъзидатезираност;
лен икокоренона икокоренона икокорено- лен икокореномически дисикокореномическа отдамическа фемически диспотит;
мическа субденост;
ност;
потант;
тиудовлетвоуницентиталтрансцентиинцентитална
центитална
реност}
на икокоренотална икокоикокореномиикокореномическа субтиреномическа
(вид икокореческа субтиумическа субудовлетвореномически спесубтиудовлетдовлетворетиудовленост}
цифит)
вореност}
ност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномина икокоренона икокореномически диспо- ческа същност)
мическо явлемически диспозит)
ние)
зант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икокореномическо субтиучастие са: работно възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (working reproductional
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено икокореномическо
субтиучастие*
(working
production
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно разменно икокореномическо субтиучастие* (working exchange ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
разпределително
икокореномическо
субтиучастие*
(working
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------distributional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително икокореномическо субтиучастие* (working consumption ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено икокореномическо
субтиучастие* (working protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно следпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (working post-production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително икокореномическо субтиучастие* (working
before-consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно посредническо икокореномическо субтиучастие* (working intermediationary
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес икокореномическо субтиучастие* (working business ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно алокативно икокореномическо субтиучастие*
(working allocative ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икокореномическо субтиучастие* (individual
ecocorenomic working subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно икокореномическо субтиучастие* (firm working ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено работно икокореномическо субтиучастие* (social
working ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(working assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и работно създавано икокореномическо субтиучастие* (working gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икокореномическо субтиучастие са (1) работно сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтисустатит), (2) работно субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтисубстат), (3) работно
запасово икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтизапас), (4) работно сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

34

527

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състоя-ние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{субстатна
икокореномиикокореномическа ползвае- ческа ползваема
ма субтизадо- субтизадоволеволеност}
ност}

{запасова икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна икокореноми-ческа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРСУ]

икокореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
работно икокореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
работно центитално икокореномическо субтиучастие.

(working

РАБОТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (working ecocorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект*
(substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от ра39

532

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботна икономическа значимост (същото като работен икономически субективит) и работен икотехномически принос (същото като работен икотехномически обективит) (както и общо понятие за работно икореномическо участие
(в т.ч. и за работна икономическа значимост и работен икотехномически
принос) и работно икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работната икономическа значимост е работна икономическа оценка на работния икотехномическия
принос; една от разновидностите на икокореномическото участие (вж.), една
от формите на съзидателното икокореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо участие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и
общо понятие за работно икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтисубстантит) и работно икокореномическо
обтиучастие (същото като работен икокореномически обтисубстантит) (вж.
икокореномика). Работното икокореномическо участие е форма на съществуване на работната икокореномическа енергия* (working ecocorenomic
energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна икокореномическа активност* (working ecocorenomic
activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
работна икокореномическа потенциалност* (working ecocorenomic
potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Работното икокореномическо участие акцентира върху дейността на работния икокореномически субект, който формира структурата на работния
икокореномическия ингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на работното икокореномическо участие са: (1) работно трансцентитално икокореномическо
участие (същото като работен икокореномически трансцентит), (2) работно
инцентитално икокореномическо участие (същото като работен икокореномически инцентит), (3) работно центитално икокореномическо участие (същото като работен икокореномически центит), (4) работно уницентитално
икокореномическо участие (същото като работен икокореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под работно икокореноми40
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо участие обикновено се подразбира работното трансцентитално икокореномическо участие.
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
РБ икокореномическо участие)

РБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтитрансцентит
(РБ икокореномическа ценностност;
РБ икокореномическа отдаденост)

РБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
РБ икокореномическа заделеност)

РБ центитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически центит
(РБ центитално
икокореномическо участие)

РБ инцентитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически инцентит
(РБ инцентитално
икокореномическо
участие)

РБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтицентит
(РБ икокореномически диспотант)

РБ инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиинцентит
(РБ икокореномическа феност)

РБ инцентитално

РБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтицентит
(РБ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икокореномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно, субти –
субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка
– разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)

Според общностния икокореномически статут негови разновидности са
(1) работно икокореномическо субтиучастие (работен икокореномически
42
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтисубстантит) и (2) работно икокореномическо обтиучастие (работен
икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

РБ икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически субстантит

РБ икокореномическо участие;
РБ икокореномически субстантит

РБ икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтисубстантит;

РБ икокореномическо
субтиучастие;
РБ икокореномически
субтисубстантит;

РБ икоуниреномическа реализираност

РБ икокореномическа реализираност

РБ икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтисубстантит;
РБ икоуниреномическа заделеност

РБ икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтисубстантит;
РБ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Работно икокореномическо участие и неговите разновидности (РБ – работен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитал-на икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически уницентит)

(изпълнителен
икокореномически трансцентит)

(изпълнителен
икокореномически инцентит)

(изпълнителен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{центитална
икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРУ

(съзидателен
икокореномически уницентит)

(съзидателен
икокореномически трансцентит)

(съзидателен
икокореномически инцентит)

(съзидателен
икокореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
изгодност}

{трансцентитална икокореномическа
изгодност}

{инцентитална икокореномическа
изгодност}

{центитална
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо)
що) трансцентищо) инцентищо) центитално
Унисъзидател- уницентитално
тално ИКРУ
тално ИКРУ
ИКРУ
но (удовлетвоИКРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИКРУ
икокореномиикокореномиикокореномиикокореноми(унисъзидатечески униценчески трансцен- чески инцентит)
чески центит)
лен икокоретит)
тит)
номически суб[цялостно със[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно съсстантит)
тояние на вън- тояние на общатояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
[цялостно съслостната опрената определеност на
на ИКРУ]
тояние на
деленост на
леност на
ИКРУ]
ИКРУ]
ИКРУ]
ИКРУ]
{центитална
{инценти{икокорено{униценти{трансцентиикокоренотална икокомическа удовтална икокотална икокомическа удовреномическа
летвореност}
реномическа
реномическа
летвореност}
удовлетвореудовлетвореудовлетворе(вид икокореноност}
ност}
ност}
мически специ(вид специфит
(вид специфит
фит)
(вид специфит
(вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокореномимически
диспомическо явлемически диспо- ческа същност)
зант)
ние)
зит)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икокореномическо участие са: работно възпроизводствено икокореномическо участие* (working reproductional ecocorenomic participation (share)), работно производствено икокореномическо участие*
(working production ecocorenomic participation (share)), работно разменно икокореномическо участие* (working exchange ecocorenomic participation (share)),
работно
разпределително
икокореномическо
участие*
(working
distributional ecocorenomic participation (share)), работно потребително икокореномическо участие* (working consumption ecocorenomic participation
(share)), работно стопанствено икокореномическо участие* (working
protoeconomizing ecocorenomic participation (share)), работно следпроизводствено икокореномическо участие* (working post-production ecocorenomic
participation (share)), работно предипотребително икокореномическо участие* (working before-consumption ecocorenomic participation (share)), работно
посредническо икокореномическо участие* (working intermediationary
ecocorenomic participation (share)), работно бизнес икокореномическо участие* (working business ecocorenomic participation (share)), работно алокатив48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но икокореномическо участие* (working allocative ecocorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икокореномическо участие*
(individual working ecocorenomic participation (share)), фирмено работно икокореномическо участие* (firm working ecocorenomic participation (share)), обществено работно икокореномическо участие* (social working ecocorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икокореномическо участие* (working
assimilated ecocorenomic participation (share)) и работно създавано икокореномическо участие* (working gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икокореномическо участие са (1) работно сустатитно икокореномическо участие (същото като работен икокореномически
сустатит), (2) работно субстатно икокореномическо участие (същото като
работен икокореномически субстат), (3) работно запасово икокореномическо
участие (същото като работен икокореномически запас), (4) работно сустатантно икокореномическо участие (същото като работен икокореномически
сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]

Сустатитно
ИКРУ

Субстатно
ИКРУ

Запасово
ИКРУ

Сустатантно
ИКРУ

(икокореномически сустатит)

(икокореномически субстат)

(икокореномически запас)

(икокореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИКРУ]

[вътрешно същество на
ИКРУ]

[външно същество на
ИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИКРУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа
суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИКРУ

(сътворителен
икокореномически сустатит)

(сътворителен
икокореномически субстат)

(сътворителен
икокореномически запас)

(сътворителен
икокореномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{субстатна
икокореномическа пригодност}

{запасова
икокореномическа пригодност}

{сустатантна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икокореномически сустант)

{сустатитна
{икокореноми- икокореномичеческа пригодска приност}
годност}
(вид икокореномически специфант)

(вид специфант на икокореномически
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно
(смет-но) запасово ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИКРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИКРУ

(творчески икокореномически
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на
външното същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състоя- [външно съсние на вътреш- тояние на вънното същество
шното същесна ИКРУ]
тво на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно
състояние на
вън-шното
същест-во на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

{запасова
икокореномическа изгодност}

{сустатантна
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържа-ние на
икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически сустатит)

Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворявано (удовлетщо) субстатно
воряващо)
ИКРУ
запасово
ИКРУ
(унисъзидателен (унисъзидатеикокореномилен икокоречески субстат)
номически
запас)
[цялостно със- [цялостно състо-яние на вът- тояние на вънрешното същес- шното същество на ИКРУ]
тво на ИКРУ]

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на
ИКРУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{икокореномическа
удовлетвореност}
(вид
икокоре-

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
икокореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа удовлетвореност}

номически специфит)

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (working ecocorenomic
participation (share)) (ки) – във:
работно икокореномическо участие;
работно инцентитално икокореномическо участие;
работно трансцентитално икокореномическо участие;
работно уницентитално икокореномическо участие;
работно центитално икокореномическо участие.
РАБОТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (working /activity/ economic good)
(подразбира се като дейностно икономическо благо), работно поддържащо
икономическо благо, работно базово икономическо благо, работно префикасно икономическо благо, артипрефикасно икономическо благо, (*) – работно поддържащо благо (последното като разновидност на префикасното
икономическо благо), създадено от поддържащата икономическа дейност*
(sustenance /sustaining/ economic activity /work/) на хората (вж. икономическа
дейност) (изработено, изкуствено, неприродно поддържащо икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо) в условията на икономиката, което се използва за удовлетворяване на
някакви поддържащи икономически потребности* (sustenance /sustaining/
economic needs /necessities/) [същото като префикасни икономически потребности* (preffectual economic needs /necessities/)] на социума, към които се числят (а) поддържащи икономически потребности на поддържащата сфера и (б)
поддържащи икономически потребности на супериалната сфера при икономиката] (икономическите потребности са винаги поддържащи). По определение работното икономическо благо е потребно работно икономическо благо
(useful working economic good). Тъй като то винаги е социално-полезно и удовлетворява някакви поддържащи икономически социо-потребности, се разглежда още като разновидност на префикасното икономическо благо. Представлява една от основните разновидности на икономическо-обусловеното работно благо [другата основна разновидност на икономическо-обусловеното
работно благо е икономическо-обусловеното супериално благо (същото като
икотомическо-обусловено суфикасно благо)]. Работното икономическо благо
e префикасно (т.е. е разновидност на префикасното икономическо благо), защото е поддържащо (базово, предпоставъчно), и е артипрефикасно, защото
едновременно е артификасно и префикасно. В сферата на артипрефикасната
икономическа дейност, където се създава артипрефикасното (работното) икономическо благо, се конституира понятието за икономическа артипрефикасност (същото като работна икономическа префикасност) със своите многобройни разновидности. Икономическата артипрефикасност е ефикасността на
работното икономическо благо (вж. икономическо-обусловена ефикасност).
Към нея се числят средната икономическа артипрефикасност* (average
economic artipreffectuality) и пределната икономическа артипрефикасност*
(marginal economic artipreffectuality).
Работното икономическо благо може да бъде както материално работно
икотомическо благо* (materal working economic good) [същото като материално артипрефикасно икономическо благо* (materal artipreffectual economic
good)], така и нематериално работно икономическо благо* (immateral
working economic good) [същото като нематериално артипрефикасно икономическо благо* (immateral artipreffectual economic good)]. Съвкупност от работни икономически блага в определен обхват образува работно икономическо богатство* (working economic wealth) [същото като артипрефикасно
икономическо богатство* (artipreffectual economic wealth)] в същия обхват.
То се подразделя на материално работно икономическо богатство*
(materal working economic wealth) [същото като материално артипрефикасно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо богатство* (materal artipreffectual economic wealth)] и нематериално работно икономическо богатство* (immateral working economic
wealth) [същото като нематериално артипрефикасно икономическо богатство* (immateral artipreffectual economic wealth)]. На тях съответстват понятията за (а) материална икономическа артипрефикасност* (materal economic
artipreffectuality) [в т.ч. средна материална икономическа артипрефикасност* (average materal economic artipreffectuality) и пределна материална
икономическа
артипрефикасност*
(marginal
materal
economic
artipreffectuality)] и (б) нематериална икономическа артипрефикасност*
(immateral economic artipreffectuality) [в т.ч. средна нематериална икономическа артипрефикасност* (average immateral economic artipreffectuality) и
пределна нематериална икономическа артипрефикасност* (marginal
immateral economic artipreffectuality).
1. Основни класификации на работното икономическо благо
По-долу са представни три основни класификации на работното (на артипрефикасното) икономическо благо.
І. Според първата основна класификация, условно наречена системна и
произтичаща от функционалната икономическа ингредиентност, основни
разновидности на работното (на артипрефикасното) икономическо благо са (1)
ефективното икономическо благо (същото като дификасно икономическо благо) и (2) квазиефективното икономическо благо (същото като индификасно
икономическо благо).
1. Ефективното икономическо благо (дификасното икономическо благо)
(едновременно с това то е и разновидност на префикасното, т.е. на поддържащото икономическо благо) е изход на подсистемата на правата икономическа
връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която се интерпретира като икономическо възпроизводство (или на негови фази). В движението си ефективното
икономическо благо оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда, което е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности.
Затова то е директно ефикасно (т.е. дификасно, същото като ефективно) икономическо благо (или още дипрефикасно икономическо благо) и е резултат от
извършването на пряка икономическа дейност* (direct economic activity).
Ефективното икономическо благо удовлетворява ефективни икономически
потребности* (effective economic needs /necessities/) [същото като дификасни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически потребности* (diffectual economic needs /necessities/)] на социума (в т.ч. ефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на пряката икономическа дейност, където се създава ефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа ефективност (същото като икономическа дификасност и като пряка
икономическа ефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях
се числят (а) средната икономическа ефективност [същото като средна икономическа дификасност* (average economic diffectuality) и като средна пряка
икономическа ефикасност* (average direct economic effectuality)] и (б) пределната икономическа ефективност [същото като пределна икономическа
дификасност* (marginal economic diffectuality) и като пределна пряка икономическа ефикасност* (marginal direct economic effectuality)].
2. Квазиефективното икономическо благо (индификасното икономическо
благо) (едновременно с това то е и разновидност на префикасното, т.е. на поддържащото 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).
Нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност 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 quqsi-worth) (в т.ч.
икономическа квазистойност* (economic quqsi-value) и икономическа квазиполезност* (economic quqsi-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. Оттук
се прави изводът, че едни от основните изходни разновидности на икономи57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата 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 квазиефективно
икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазиефективност [същото като икономическа индификасност и като непряка икономическа ефикасност* (indirect economic effectuality)] със своите многобройни
разновидности. Към тях се числят (а) средната икономическа квазифективност* (average economic quasi-effectivity) [същото като средна икономическа
индификасност* (average economic indiffectuality) и като средна непряка
икономическа ефикасност* (average indirect economic effectuality)] и (б) пределната икономическа квазиефективност* (marginal economic quasieffectivity) [същото като пределна икономическа индификасност* (marginal
economic indiffectuality) и като пределна непряка икономическа ефикасност*
(marginal indirect economic effectuality)].
ІІ. Според втората основна класификация, условно наречена предметна и отново произтичаща от функционалната икономическа ингредиентност,
основни разновидности на работното (на артипрефикасното) икономическо
благо са (1) прификасното икономическо благо (същото като първично ефикасно икономическо благо) и (2) сефикасното икономическо благо (същото
като вторично ефикасно икономическо благо).
1. Прификасното икономическо благо (първичното ефикасно икономическо благо) (едновременно с това то е и разновидност на префикасното, т.е. на
поддържащото икономическо благо) е работно икономическо благо, което
след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му има относително-самостоятелна опредметеност [има самостоятелно съществуване, в
т.ч. в материална форма (веществена или енергийна) или в нематериална (идеална) форма] и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”)
ефикасно благо, т.е. като прификасно. То е резултат на прификасната икономическа дейност* (priffectual economic activity) [същото като първична
ефикасна икономическа дейност* (primary effectual economic activity /work/)]
и оказва прификасно икономическо въздействие върху околната среда. При58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикасното икономическо благо удовлетворява прификасни икономически
потребности* (priffectual economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. прификасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на прификасната икономическа дейност, където се създава
прификасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа
прификасност (същото като първична икономическа ефикасност) със своите
многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа
прификасност (average economic priffectuality) [същото като средна първична
икономическа ефикасност (average primary economic effectuality)] и пределната икономическа прификасност (marginal economic priffectuality) [същото
като пределна първична икономическа ефикасност (marginal primary economic effectuality)].
2. Сефикасното икономическо благо (вторичното ефикасно икономическо благо) (едновременно с това то е и разновидност на префикасното, т.е. на
поддържащото икономическо благо) е работно икономическо благо (винаги
нематериално), 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
(непървично, “секондарно”) ефикасно благо, т.е. като сефикасно. То е резултат на сефикасната икономическа дейност* (seffectual economic activity
/work/) [същото като вторична ефикасна икономическа дейност* (secondary
effectual economic activity)] и оказва сефикасно икономическо въздействие
върху околната среда. Сефикасността не променя икономическата природа на
благото, то е толкова ефикасно, колкото и прификасното благо. Сефикасното
икономическо благо удовлетворява сефикасни икономически потребности*
(seffectual economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. сефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на
сефикасната икономическа дейност, където се създава сефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа сефикасност (същото
като вторична икономическа ефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа сефикасност (average
economic seffectuality) [същото като средна вторична икономическа ефикасност (average secondary economic effectuality)] и пределната икономическа
сефикасност (marginal economic seffectuality) [същото като пределна вторична икономическа ефикасност (marginal secondary economic effectuality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ІІІ. Според третата основна класификация, условно наречена възпроизводствена и произтичаща от ингредиентната икономическа възпроизводственост, се конституира понятието за рефикасно икономическо благо (същото
като възпроизводствено икономическо благо), чиито основни разновидности,
следователно и основни разновидности на работното икономическо (на артипрефикасното) благо са (1) инификасното (същото като производствено) икономическо благо, (2) пазарното икономическо благо, (3) дистрибутивното икономическо благо и (4) конефикасното (същото като потребително). От тяхното
комбиниране сеформират и допълващи разновидности на рефикасното икономическо благо.
Рефикасното икономическо благо (възпроизводственото икономическо
благо) (едновременно с това то е и разновидност на префикасното, на поддържащото икономическо благо) е работно икономическо благо (материално или
нематериално), което се създава в различните фази на икономическото възпроизводство; то е общо понтие за икономическо благо, което възниква в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление. Негови разновидности са инификасното (производственото), пазарното, дистрибутивното и конефикасното
(потребителното) икономическо благо. То е работно икономическо благо, което е резултат от рефикасна икономическа дейност* (reffectual economic
activity), означавана като икономическо възпроизводство [и като възпроизводствена икономическа дейност (reproduction economic activity /work/)] (а
благото – като възпроизводствено икономическо благо), и оказва възпроизводствено икономическо въздействие върху околната среда. Рефикасното
икономическо благо удовлетворява рефикасни икономически потребности*
(reffectual economic needs /necessities/) [същото като възпроизводствени икономически потребности* (reproductuion economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическото възпроизводство) (в т.ч. рeфикасни икономически потребности на поддържащата и на
супериалната сфера). В областта на рефикасната икономическа дейност, където се създава рефикасното икономическо благо, се конституира понятието за
икономическа рефикасност (същото като възпроизводствена икономическа
ефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят
средната икономическа рефикасност* (average economic reffectuality) [същото като средна възпроизводствена икономическа ефикасност* (average
reproductional economic effectuality)] и пределната икономическа рефикасност* (marginal economic reffectuality) [същото като пределна възпроизводст60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вена икономическа ефикасност* (marginal reproductional economic
effectuality)].
Характерното за основните разновидности на рефикасното икономическо благо е средното.
1. Инификасното икономическо благо (производственото икономическо
благо) (едновременно с това то е и разновидност на префикасното, на поддържащото икономическо благо) е работно икономическо благо (материално или
нематериално), което се създава в икономическото производство (производството е първоначална, инициална фаза на възпроизводството). То е е резултат
на инификасната икономическа дейност* (iniffectual economic activity), означавана като икономическо производство [и като производствена икономическа дейност* (production economic activity /work/)] (а благото – като производствено икономическо благо), и оказва производствено икономическо въздействие върху околната среда. Инификасното икономическо благо удовлетворява инификасни икономически потребности* (iniffectual economic needs
/necessities/) [същото като производствени икономически потребности*
(productuion economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума
от блага, създадени в икономическото производство) (в т.ч. инификасни икономически потребности на поддържащата и на супери()алната сфера). В областта на инификасната икономическа дейност, където се създава инификасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа инификасност (същото като производствена икономическа ефикасност) със своите
многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа
инификасност* (average economic iniffectuality) [същото като средна производствена икономическа ефикасност* (average productional economic
effectuality)] и пределната икономическа инификасност* (marginal economic
iniffectuality) [същото като пределна производствена икономическа ефикасност* (marginal productional economic effectuality)].
2. Пазарното икономическо благо (едновременно с това то е и разновидност на префикасното, на поддържащото икономическо благо) е работно
икономическо благо (нематериално), което се създава в икономическата размяна (в пазарния обмен). То е резултат от пазарна икономическа дейност*
(market economic activity), означавана като икономшческа размяна, и оказва
пазарно икономическо въздействие (market economic impact) върху околната
среда. Пазарното благо удовлетворява пазарни икономически потребности
(market needs /necessities/) на социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическата размяна) (в т.ч. пазарни икономически потребности
61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на поддържащата сфера и на супериалната сфера). В областта на пазарната
икономическа дейност, където се създава пазарното икономическо благо, се
конституира понятието за пазарна икономическа ефикасност [в т.ч. средна
пазарна икономическа ефикасност* (average market economic effectuality) и
пределна пазарна икономическа ефикасност* (marginal market economic
effectuality].
3. Дистрибутивното икономическо благо (едновременно с това то е и
разновидност на префикасното, на поддържащото икономическо благо) е работно икономическо благо (нематериално), което се създава в икономическото
разпределение. То е резултат от дистрибутивна икономическа дейност*
(distributive economic activity), означавана като икономическо разпределение, и
оказва дистрибутивно икономическо въздействие (distributive economic
impact) върху околната среда. Дистрибутивното благо удовлетворява дистрибутивни икономически потребности (distributive needs /necessities/) на социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическото разпределение) (в т.ч. дистрибутивни икономически потребности на поддържащата
сфера и на супериалната сфера). В областта на дистрибутивната икономическа
дейност, където се създава дистрибутивното икономическо благо, се конституира понятието за дистрибутивна икономическа ефикасност [в т.ч. средна
дистрибутивн икономическа ефикасност* (average distributive economic
effectuality) и пределна дистрибутивна икономическа ефикасност* (marginal distributive economic effectuality].
4. Конефикасното икономическо благо (потребителното икономическо
благо) (едновременно с това то е и разновидност на префикасното, на поддържащото икономическо благо) е работно икономическо благо (нематериално),
което се създава в икономическото потребление. То е резултат от конефикасна икономическа дейност* (coneffectual economic activity) [същото като потребителна икономическа дейност* (cosumption economic activity /work/)],
означавана като икономическо потребление, и оказва конефикасно икономическо въздействие (coneffectual economic impact) върху околната среда. Конефикасното благо удовлетворява конефикасни икономически потребности
(coneffectual needs /necessities/) на социума (потребности на социума от блага,
създадени в икономическото потребление) (в т.ч. конефикасни икономически
потребности на поддържащата сфера и на супериалната сфера). В областта на
конефикасната икономическа дейност, където се създава конефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа канефикасност
[в т.ч. средна икономическа конефикасност* (average economic coneffectual62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------coneffectuality) и пределна икономическа конеефикасност* (marginal
economic coneffectuality].
От комбинирането на отделните фази на икономическото възпроизводство
се пораждат разрични възпроизводствени конфикурации. Такива са икономическото следпроизводство, икономическото предипотребление, икономическото стопанисване, икономическото посредничество, икономическият бизнес
и икономическата алокация. В съответствие с тях се конституират следните
допълващи разновидннсти на рефикасното икономическо благо: (1) кофикасно (следпроизводствено) икономическо благо, (2) бефикасно (предипотребително) икономическо благо, (3) ендефикасно (стопанско) икономическо благо, (4) инефикасно (посредническо) икономическо благо, (5) бификасно (бизнес) икономическо благо и (6) афикасно (алокативно) икономическо благо.
Характерното за тях е следното.
(1) Кофикасното икономическо благо (следпроизводственото икономическо благо) е работно икономическо благо, което се създава в следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство – икономическата размяна,
икономическото разпределение и икономическото потребление (като следпроизводствени те са допълващи производството фази на възпроизводството, т.е.
“комплементарни” на производството фази). То е резултат на кофикасната
икономическа дейност* (coffectual economic activity), означавана като икономическо следпроизводство [и като следпроизводствена икономическа
дейност* (post-production economic activity /work/)], и оказва следпроизводствено икономическо въздействие върху околната среда. Кофикасното икономическо благо удовлетворява кофикасни икономически потребности*
(coffectual economic needs /necessities/) [същото като следпроизводствени икономически потребности* (post-productuion economic needs /necessities/)] на
социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическото
следпроизводство) (в т.ч. кофикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В сферата на кофикасната икономическа
дейност, където се създава кофикасното икономическо благо, се конституира
понятието за икономическа кофикасност (същото като следпроизводствена
икономическа ефикасност) [в т.ч. средна икономическа кофикасност*
(average economic cofectuality) и пределна икономическа кофикасност*
(marginal economic coffectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, кофикасното икономическо благо (от своя страна) има три
разновидности (за които то представлява общо понятие): пазарно, дистрибутивно и конефикасно (потребително) икономическо благо.
63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Бефикасното икономическо благо (предипотребителното икономическо благо) е работно икономическо благо, което се създава в предипотребителните фази на икономическото възпроизводство – икономическото производство, икономическата размяна и икономическото разпределение. То е резултат от бефикасната икономическа дейност* (beffectual economic activity),
означавана като икономическо предипотребление [и като предипотребителна
икономическа дейност* (before-consumption economic activity /work/)], и оказва предипотребително икономическо въздействие върху околната среда. Бефикасното икономическо благо удовлетворява бефикасни икономически
потребности* (beffectual economic needs /necessities/) [същото като предипотребителни икономически потребности* (before-consumption economic
needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага, създадени в
икономическото предипотребление) (в т.ч. бефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В сферата на бефикасната
икономическа дейност, където се създава бефикасното икономическо благо, се
конституира понятието за икономическа бефикасност (същото като предипроизводствена икономическа ефикасност) [в т.ч. средна икономическа бефикасност* (average economic beffectuality) и пределна икономическа бефикасност* (marginal economic beffectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, кофикасното икономическо благо (от своя страна)
има три разновидности (за които то представлява общо понятие): инификасно
(производствено), пазарно и дистрибутивно икономическо благо.
(3) Ендефикасното икономическо благо (стопанското икономическо благо) е работно икономическо благо, което се създава във фазите на стопанисването на икономическото възпроизводство – икономическото производство и
икономическото потребление. То е резултат от ендефикасната икономическа
дейност* (endeffectual economic activity), означавана като икономическо стопанисване [и като стопанствена икономическа дейност* (protoeconomizing
economic activity /work/)], и оказва стопанско икономическо въздействие върху околната среда. Ендефикасното икономическо благо удовлетворява ендефикасни икономически потребности* (endeffectual economic needs
/necessities/) [същото като стопанствени икономически потребности*
(protoeconomizing economic needs /necessities/)] на социума (потребности на
социума от блага, създадени в икономическото стопанисване) (в т.ч. ендефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера).
В сферата на ендефикасната икономическа дейност, където се създава ендефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа ен64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефикасност (същото като стопанска икономическа ефикасност) [в т.ч.
средна икономическа ендефикасност* (average economic endeffectuality) и
пределна икономическа ендефикасност* (marginal economic endeffectuality)].
В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, ендефикасното
икономическо благо (от своя страна) има две разновидности (за които то представлява общо понятие): инификасно (производствено) и потребително (конефикасно) икономическо благо.
(4) Инефикасното икономическо благо (посредническото благо) е работно
икономическо благо, което се създава в посредническите фази на икономическото възпроизводство – икономическата размяна, финансовата размяна и икономическото разпределение. То е резултат от инефикасната икономическа
дейност* (ineffectual economic activity), означавана като икономическо посредничество [и като посредническа икономическа дейност* (intermediary
economic activity /work/)], и оказва посредническо икономическо въздействие
върху околната среда. Инефикасното икономическо благо удовлетворява инефикасни икономически потребности* (ineffectual economic needs
/necessities/) [същото като посреднически икономически потребности*
(intermediary economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума
от блага, създадени в икономическото посредничество) (в т.ч. инефикасни
икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В
сферата на инефикасната икономическа дейност, където се създава инефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа инефикасност (същото като посредническа икономическа ефикасност) [в т.ч. средна
икономическа инефикасност* (average economic ineffectuality) и пределна
икономическа инефикасност* (marginal economic ineffectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, инефикасното икономическо благо (от своя страна) има три разновидности (за които то представлява
общо понятие): пазарно, финансово-пазарно и дистрибутивно икономическо
благо.
(5) Бификасното икономическо благо (бизнес благото) е работно икономическо благо, което се създава в бизнес фазите на икономическото възпроизводство – икономическото производство, икономическата размяна и финансовата размяна. То е резултат от бификасната икономическа дейност*
(buffectual economic activity), означавана като икономически бизнес [и като
бизнес икономическа дейност* (business economic activity /work/)], и оказва
бизнес икономическо въздействие върху околната среда. Бификасното икономическо благо удовлетворява бификасни икономически потребности*
65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(buffectual economic needs /necessities/) [същото като бизнес икономически
потребности* (business economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическия бизнес) (в т.ч. бификасни
икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В
сферата на бификасната икономическа дейност, където се създава бификасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа бификасност (същото като бизнес икономическа ефикасност) [в т.ч. средна икономическа бификасност* (average economic buffectuality) и пределна икономическа бификасност* (marginal economic buffectuality)]. В зависимост от това в
коя възпроизводствена фаза възниква, бификасното икономическо благо (от
своя страна) има три разновидности (за които то представлява общо понятие):
производствено, пазарно и финансово-пазарно икономическо благо.
(6) Афикасното икономическо благо (алокативното благото) е работно
икономическо благо, което се създава в алокативните фази на икономическото
възпроизводство – финансовата размяна, икономическото разпределение и
икономическото потребление. То е резултат от афикасната икономическа
дейност* (affectual economic activity), означавана като икономическа алокация
[и като алокативна икономическа дейност* (allocative economic activity
/work/)], и оказва алокативно икономическо въздействие върху околната среда. Афикасното икономическо благо удовлетворява афикасни икономически
потребности* (affectual economic needs /necessities/) [същото като алокативни икономически потребности* (allocative economic needs /necessities/)] на
социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическата алокация) (в т.ч. афикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В сферата на афикасната икономическа дейност, където се
създава афикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа афикасност (същото като алокативна икономическа ефикасност) [в
т.ч. средна икономическа афикасност* (average economic affectuality) и пределна икономическа афикасност* (marginal economic affectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, афикасното икономическо благо (от своя страна) има три разновидности (за които то представлява
общо понятие): финансово-пазарно, дистрибутивно и конефикасно (потребително) икономическо благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Комбинирни класификации на работното икономическо благо
При едновременноо прилагане на горепосочените основни класификации
възникват различни групи от разновидности (комбинирани класификации) на
работното икономическо благо (на артипрефикасното икономическо благо).
2.1. Комбиниране на възпроизводствената и предметната основна
класификация
Разновидностите на работното (артипрефикасното) икономическо благо,
получени в резултат на едновременното комбиниране на възпроизводствената
и предметната основна класификация са посочени в табл. 1. Характерното за
някои от тях е следното.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното (артипрефикасното) икономическо благо
едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация
Работно поддържащо
(артипрефикасно) икономическо благо

1. Прификасно (първично
ефикасно) икономическо
благо)

2. Сефикасно (вторично
ефикасно) икономическо благо

1. Рефикасно (възпроизводствено) икономическо благо

Репрификасно (първично
възпроизводствено) икономическо благо

Ресефикасно (вторично
възпроизводствено) икономическо благо

2. Инификасно (производствено) икономи-

Инипрификасно (първично

Инисефикасно (вторично

производствено) икономи-

производствено) иконо-

ческо благо

ческо благо

мическо благо

3. Пазарно икономичес-

Вторично пазарно

ко благо

икономическо благо

4. Дистрибутивно ико-

Вторично дистрибутивно
икономическо благо

номическо благо
5. Конефикасно (потребително) икономическо
благо

Конепрификасно (първично потребително) икономическо благо

Конесефикасно (вторично
потребително) икономическо благо

6. Кофикасно (следпроизводствено) икономическо благо

Копрификасно (първично
следпроизводствено) ико-

Косефикасно (вторично
следпроизводствено)

номическо благо

икономическо благо

7. Бефикасно (предипотребително) икономическо благо

Бепрификасно (първично
предипотребително) икономическо благо

Бесефикасно (вторично
предипотребително) икономическо благо

8. Ендефикасно (стопанствено) икономическо благо

Ендепрификасно (първично стопанствено) икономи-

Ендесефикасно (вторично
стопанствено) икономи-

ческо благо

ческо благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инесефикасно (вторично
посредническо) икономическо благо

9. Инефикасно (посредническо) икономическо благо
10. Бификасно (бизнес)
икономическо благо

11. Афикасно (алокативно) икономическо
благо

Бипрификасно (първично

Бисефикасно (вторично

бизнес) икономическо благо

бизнес) икономическо
благо

Апрификасно (първично
алокативно) икономическо
благо

Асефикасно (вторично
алокативно) икономическо благо

1. Според предметната класификация разновидности на рефикасното
(възпроизводственото) икономическо благо са (а) репрификасното икономическо благо (същото като първично възпроизводствено икономическо благо) и
(б) ресефикасното икономическо благо (същото като вторично възпроизводствено икономическо благо).
а. Репрификасното икономическо благо (първичното възпроизводствено
икономическо благо) е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и прификасното икономическо благо. То е такова работно икономическо благо, възникващо в различните фази на икономическото възпроизводство (такова общо понятие за икономическо благо възникващо в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление), което след неговото създаване и преди
консумацията (употребата) му има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно възпроизводствено благо, т.е. като репрификасно. То е резултат на репрификасната икономическа дейност* (repriffectual economic activity /work/)
[същото като първична възпроизводствена икономическа дейност* (primary
reproduction economic activity)] и оказва репрификасно икономическо въздействие върху околната среда. Според възпроизводствената класификация то има
една подразновидност и тя е инипрификасното икономическо благо (същото
като първично производствено икономическо благо). В останалите (в следпроизводствените) фази на възпроизводството не се създават първични икономически блага. Според системната класификация негови подразновидности са
реприфективното икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа продукция) и квазиреприфективното икономическо благо (същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като възпроизводствена икономическа сервопродукция). Репрификасното икономическо благо удовлетворява репрификасни икономически потребности*
(repriffectual economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. репрификасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на репрификасната икономическа дейност, където се създава репрификасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа репрификасност (същото като първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности.
б. Ресефикасното икономическо благо (вторичното възпроизводствено
икономическо благо) е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и сефикасното икономическо благо. То е такова работно икономическо благо, възникващо в различните фази на икономическото възпроизводство (такова общо понтие за икономическо благо, възникващо в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и
икономическото потребление), 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 (непървично, “секондарно”) ефикасно възпроизводствено
благо, т.е. като ресефикасно. То е резултат на ресефикасната икономическа
дейност* (reseffectual economic activity) [същото като вторична възпроизводствена икономическа дейност* (secondary reproduction economic activity
/work/] и оказва ресефикасно икономическо въздействие върху околната среда. Според възпроизводствената класификация негови подразновидности са
инисефикасното икономическо благо (същото като вторично производствено
икономическо благо) и косефикасното икономическо благо (същото като вторично следпроизводствено икономическо благо). Според системната класификация негови подразновидности са ресефективното икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа услуга) и квазиресефективното
икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа сервоуслуга). Ресефикасното икономическо благо удовлетворява ресефикасни икономически потребности* (reseffectual economic needs /necessities/) на социума
(в т.ч. ресефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на ресефикасната икономическа дейност, където се
създава ресефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа ресефикасност (същото като вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Според предметната класификация разновидности на инификасното
(производственото) икономическо благо са (а) инипрификасното икономическо благо (същото като първично производствено икономическо благо) и (б)
инисефикасното икономическо благо (същото като вторично производствено
икономическо благо).
а. Инипрификасното икономическо благо (първичното производствено
икономическо благо) е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и прификасното икономическо благо. То е такова работно икономическо благо, възникващо в икономическото производство, което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му има относителносамостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно производствено благо, т.е. като инипрификасно.
То е резултат на инипрификасната икономическа дейност* (inipriffectual
economic activity) [същото като първична производствена икономическа
дейност* (primary production economic activity /work/)] и оказва инипрификасно икономическо въздействие върху околната среда. Според системната
класификация негови подразновидности са иниприфективното икономическо
благо (същото като производствена икономическа продукция, първичен икономически продукт) и квазиинирифективното икономическо благо (същото като
производствена икономическа сервопродукция, първичен икономически сервопродукт). Инипрификасното икономическо благо удовлетворява инипрификасни икономически потребности* (inipriffectual economic needs
/necessities/) на социума (в т.ч. инипрификасни икономически потребности на
поддържащата и на супериалната сфера). В областта на инипрификасната икономическа дейност, където се създава инипрификасното икономическо благо,
се конституира понятието за икономическа инипрификасност (същото като
първична производствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности.
б. Инисефикасното икономическо благо (вторичното производствено
икономическо благо) е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и сефикасното икономическо благо. То е такова работно икономическо благо, възникващо в икономическото производство, което след неговото
създаване и преди консумацията (употребата) му няма относителносамостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и
затова може да се интерпретира като вторично (непървично, “секондарно”)
ефикасно производствено благо, т.е. като инисефикасно. То е резултат на
71

564

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инисефикасната икономическа дейност* (iniseffectual economic activity)
[същото като вторична производствена икономическа дейност* (secondary
production economic activity /work/] и оказва инисефикасно икономическо въздействие върху околната среда. Според системната класификация негови подразновидности са инисефективното икономическо благо (същото като производствена икономическа услуга, вторичен икономически. продукт) и квазиинисефективното икономическо благо (същото като производствена икономическа сервоуслуга, вторичен икономически сервопродукт). Инисефикасното икономическо благо удовлетворява инисефикасни икономически потребности*
(iniseffectual economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. инисефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на инисефикасната икономическа дейност, където се създава инисефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа инисефикасност (същото като вторична производствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности.
3. Според предметната класификация разновидности на кофикасното
(следпроизводственото) икономическо благо са (а) копрификасното икономическо благо (същото като първично следпроизводствено икономическо благо)
и (б) косефикасното икономическо благо (същото като вторично следпроизводствено икономическо благо).
а. Копрификасното икономическо благо (първичното производствено
икономическо благо) е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо и прификасното икономическо благо. То е такова работно икономическо благо, възникващо в следпроизводствените фази на възпроизвоството
(икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото
потребление), което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да
се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно производствено благо,
т.е. като копрификасно.
Копрификасното 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), което е основание на занимаващите се с тази дейност
да участвуват в икономическото преразпределение на дохода. Копрификасното икономическо благо е резултат на копрификасната икономическа
дейност* (copriffectual economic activity) [същото като първична следпроиз72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствена икономическа дейност* (primary post-production economic activity
/work/] и оказва копрификасно икономическо въздействие върху околната
среда. Според системната класификация негови подразновидности са коприфективното икономическо благо (същото като следпроизводствена икономическа продукция) и квазикоприфективното икономическо благо (същото като
следпроизводствена икономическа сервопродукция). Копрификасното икономическо благо удовлетворява копрификасни икономически потребности*
(copriffectual economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. копрификасни
икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на копрификасната икономическа дейност, където се създава косефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа копрификасност (същото като първична следпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, копрификасното икономическо
благо (от своя страна) има три подразновидности: пазарно копрификасно
икономическо благо (market copriffectual economic good), дистрибутивно
копрификасно икономическо благо (distributive copriffectual economic good) и
потребително копрификасно икономическо благо (consumptionary
copriffectual economic good).
б. Косефикасното икономическо благо (вторичното производствено икономическо благо) е едновременно разновидност на кофикасното икономическо
благо и сефикасното икономическо благо. То е такова работно икономическо
благо, възникващо в следпроизводствените фази на възпроизвоството (икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление), 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 (непървично, “секондарно”) ефикасно следпроизводствено благо, т.е. като косефикасно.
Косефикасното 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), което е основание на занимаващите се с тази дейност
да участвуват в икономическото преразпределение на дохода. Косефикасното
икономическо благо е резултат на косефикасната икономическа дейност*
(coseffectual economic activity) [същото като вторична следпроизводствена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа дейност* (secondary post-production economic activity) и оказва
косефикасно икономическо въздействие върху околната среда. Според системната класификация негови подразновидности са косефективното икономическо благо (същото като следпроизводствена икономическа услуга) и квазикосефективното икономическо благо (същото като следпроизводствена
икономическа сервоуслуга). Косефикасното икономическо благо удовлетворява
косефикасни икономически потребности* (coseffectual economic needs
/necessities/) на социума (в т.ч. косефикасни икономически потребности на
поддържащата и на супериалната сфера). В областта на косефикасната икономическа дейност, където се създава косефикасното икономическо благо, се
конституира понятието за икономическа косефикасност (същото като вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, косефикасното икономическо благо (от своя страна) има три подразновидности: пазарно косефикасно икономическо благо (market coseffectual
economic good), дистрибутивно косефикасно икономическо благо
(distributive coseffectual economic good) и потребително косефикасно икономическо благо (consumptionary coseffectual economic good).
2.2. Комбиниране на системната и предметната основна класификация
Разновидностите на работното (артипрефикасното) икономическо благо,
получени в резултат на едновременното комбиниране на системната и предметната основна класификация са посочени в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното (артипрефикасното) икономическо благо
едновременно според системната и предметната основна класификация
Работно (артипрефикасно) икономическо
благо
1. Ефективно (дификасно) икономическо благо

2. Квазиефективно (индификасно) икономическо благо

1. Прификасно (първично
ефикасно) икономическо
благо)

2. Сефикасно (вторично
ефикасно) икономическо благо)

Прифективно икономическо благо (икономическа

Сефективно икономическо благо (икономичес-

продукция)

ка услуга)

Квазиприфективно иконо-

Квазисефективно иконо-

мическо благо (икономическа сервопродукция)

мическо благо (икономическа сервоуслуга)

1. Според системната класификация разновидности на прификасното
(първичното артипрефикасно) икономическо благо са (а) прифективното икономическо благо (същото като икономическа продукция) и (б) квазиприфективното икономическо благо (същото като икономическа сервопродукция).
а. Прифективното икономическо благо (икономическата продукция) е
едновременно разновидност на ефективното икономическо благо и прификасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо,
прифективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което, е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа
система, дейността на която се интерпретира като икономическо възпроизводство (или на негови фази), в движението си оказва пряко икономическо
въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална)
среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото
като ефективно, или още дипрефикасно икономическо благо). Второ, след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му прифективното икономическо благо има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е.
като прификасно. По съвкупност прифективното икономическо благо е резултат на прифективна икономическа дейност* (priffective economic activity)
и оказва прифективно икономическо въздействие върху околната среда. Спо75

568

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред възпроизводствената класификация негови подразновидности са реприфективното икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа продукция), иниприфективното икономическо благо, т.е. прифекторното икономическо благо (същото като производствена икономическа продукция, т.е. първичен икономически продукт) и други. Прифективното икономическо благо удовлетворява прифективни икономически потребности*
(priffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. прифективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта
на прифективната икономическа дейност, където се създава прифективното
икономическо благо, се конституира понятието за икономическа прифективност със своите многобройни разновидности.
б. Квазиприфективното икономическо благо (икономическата сервопродукция) е едновременно разновидност на квазиефективното икономическо благо и прификасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо, квазиприфективното икономическо благо е такова работно
икономическо благо, което, е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на ругулиращата 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)] и
нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност на подсистемата
на правата икономическа връзка 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 (непряко икономическо благо) или още
регулативно икономическо благо* (regulative economic good), като субектите
на непроизводителния труд участвуват в преразпределението на ценността.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Второ, резултатът от функционирането 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) и
оказва квазиприфективно икономическо въздействие върху околната среда.
Според възпроизводствената класификация негови подразновидности са квазиреприфективното икономическо благо (същото като възпроизводствена
икономическа сервопродукция), квазииниприфективното икономическо благо,
т.е. квазиприфекторното икономическо благо (същото като производствена
икономическа квазипродукция, т.е. първичен икономически квазипродукт) и
други. 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). В областта на кавзиприфективната
икономическа дейност, където се създава квазиприфективното икономическо
благо, се конституира понятието за икономическа квазиприфективност със
своите многобройни разновидности.
2. Според системната класификация разновидности на сефикасното (вторичното артипрефикасно) икономическо благо са (а) сефективното икономическо благо (същото като икономическа услуга) и (б) квазисефективното икономическо благо (същото като икономическа сервоуслуга).
а. Сефективното икономическо благо (икономическата услуга) е едновременно разновидност на ефективното икономическо благо и сефикасното
икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо, сефективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което,
е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата
икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система,
дейността на която се интерпретира като икономическо възпроизводство (или
на негови фази), в движението си оказва пряко икономическо въздействие
върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически
потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като
ефективно, или още дипрефикасно икономическо благо). Второ, след неговото
създаване и преди консумацията (употребата) му сефективното икономическо
77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването му
или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично
(“секондарно”) ефикасно благо, т.е. като сефикасно. По съвкупност сефективното икономическо благо е резултат на сефективна икономическа
дейност* (seffective economic activity) и оказва сефективно икономическо
въздействие върху околната среда. Според възпроизводствената класификация
негови подразновидности са ресефективното икономическо благо (същото
като възпроизводствена икономическа услуга), инисефективното икономическо благо, т.е. сефектрното икономическо благо (същото като производствена икономическа услуга, т.е. вторична икономическа услуга), косефективното икономическо благо (същото като следпроизводствена икономическа услуга) и други. Сефективното икономическо благо удовлетворява сефективни
икономически потребности* (seiffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. сефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на сефективната икономическа дейност, където
се създава сефективното икономическо благо, се конституира понятието за
икономическа сефективност със своите многобройни разновидности.
б. Квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга)
е едновременно разновидност на квазиефективното икономическо благо и сефикасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики.
Първо, квазисефективното 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)] и нейната цел е да
контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка на функциониращата система и по такъв начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка ефективност. Квазисефективното 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 непроиз78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водителен 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, като субектите на непроизводителния труд участвуват в
икономическото преразпределение 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 относителносамостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и
затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно благо,
т.е. като прификасно. По съвкупност квазисефективното икономическо благо
е резултат на квазисефективна икономическа дейност* (quasi-seffective
economic activity) и оказва квазисефективно икономическо въздействие върху
околната среда. Според възпроизводствената класификация негови подразновидности са квазиресефективното икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа сервоуслуга), квазиинисефективното икономическо
благо, т.е. квазисефекторното икономическо благо (същото като производствена икономическа квазиуслуга, т.е. вторичен икономически квазипродукт),
квазикосефективното икономическо благо (същото като следпроизводствена
икономическа сервоуслуга) и други. Квазисефективното 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 кавзисефективната икономическа дейност, където се създава квазисефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазисефективност със своите многобройни разновидности.
От горните твърдения следва, че според предметната класификация: (1)
разновидности на ефективното (дификасното) икономическо благо са прифективно икономическо благо (икономическата продукция) и сефективно икономическо благо (икономическата услуга); (2) разновидности на квазиефективното (индификасното) икономическо благо са квазиприфективното икономическо благо (икономическата сервопродукция) и квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Комбиниране на възпроизводствената и системната основна класификация
Разновидностите на работното (артипрефикасното) икономическо благо,
получени в резултат на едновременното комбиниране на възпроизводствената
и системната основна класификация са посочени в табл. 3. Характерното за
някои от тях е следното.
Табл. 3. Разновидности на работното (артипрефикасното) икономическо благо
едновременно според възпроизводствената и системната основна класификация
Работно поддържащо
(артипрефикасно) икономическо благо

1. Ефективно (дификасно) икономическо благо

1. Рефикасно (възпро-

Рефективно (пряко възпро-

изводствено) икономическо благо

изводствено, редификасно)
икономическо благо

Инифективно (пряко про2. Инификасно (производствено) икономическо благо

3. Пазарно икономическо благо

4. Дистрибутивно икономическо благо

5. Конефикасно (потребително) икономическо
благо

изводствено, инидификасно, ефекторно) икономическо благо (продукт)

2. Квазиефективно (индификасно) икономическо благо
Квазирефективно (непрако възпроизводствено,
реиндификасно) икономическо благо
Квазиинифективно (непряко производствено,
инииндификасно, квазиефекторно) икономическо
благо (сервопродукт)

Ефективно (пряко, дификасно) пазарно икономи-

Квазиефективно (непряко, индификасно) пазарно

ческо благо

икономическо благо

Ефективно (пряко, дификасно) дистрибутивно ико-

Квазиефективно (непряко, индификасно) дист-

номическо благо

рибутивно икономическо
благо

Конефективно (пряко потребително, конедификасно)
икономическо благо

Квазиконефективно (непряко потребително, конеиндификасно икономическо благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Кофикасно (следпроизводствено) икономическо благо

Кофективно (пряко следпроизводствено, кодификасно) икономическо благо

Квазикофективно (непряко следпроизводствено,
коиндификасно) икономическо благо
Квазибефективно (непряко с предипотребително,
беиндификасно) икономическо благо

7. Бефикасно (преди-

Бфективно (пряко преди-

потребително) икономическо благо

потребително, бедификасно) икономическо благо

8. Ендефикасно (стопанствено) икономическо благо

Ендефективно (пряко сто- Квазиефективно (непряко
панстнено, ендедификасно) стопанствено, квазиендедификасно) икономичесикономическо благо
ко благо

9. Инефикасно (пос-

Инефективно (пряко пос-

редническо) икономическо благо

редническо, инедификасно) икономическо благо

10. Бификасно (бизнес)
икономическо благо)

Бифективно (пряко бизнес,
бидификасно) икономическо благо

11. Афикасно (алокативно) икономическо
благо

Афективно (пряко алокативно, адификасно) икономическо благо

Квазинефективно (непряко посредническо, квазиинедификасно) икономическо благо
Квазибифективно (непряко бизнес, квазибидификасно) икономическо благо
Квазиафективно (непряко
алокативно, квазиадификасно) икономическо благо

1. Според възпроизводствената класификация разновидности на ефективното (дификасното) икономическо благо са (а) рефективното икономическо
благо (същото като пряко възпроизводствено икономическо благо и редификасно икономическо благо), (б) инифективното икономическо благо (същото
като пряко производствено икономическо благо, инидификасно икономическо
благо, ефекторно икономическо благо и икономически продукт), (в) кофективно икономическо благо (същото като пряко следпроизводствено икономическо
благо и кодификасно икономическо благо) и други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------а. Рефективното икономическо благо (прякото възпроизводствено икономическо благо, редификасното икономическо благо) е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и ефективното икономическо
благо и затова притежава техните характеристики. Първо, рефективното 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, рефективното икономическо благо е изход на
подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността
на която се интерпретира като икономическо възпроизводство (или на негови
фази), в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности
(затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно
икономическо благо). Рефективното икономическо благо е резултат на рефективната икономическа дейност* (reffective economic activity) [пряка възпроизводствена икономическа дейност* (direct reproduction economic activity)]
и оказва рефективно икономическо въздействие върху околната среда. Според възпроизводствената класификация негови подразновидности са инифективното (прякото производствено, инидификасното, ефекторното) икономическо благо (същото като икономически продукт) и кофективното (прякото
следпроизводствено, кодификасното) икономическо благо. Според предметната класификация негови подразновидности са реприфективното икономическо
благо (същото като възпроизводствена икономическа продукция) и ресефективното икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа
услуга). Рефективното икономическо благо удовлетворява рефективни икономически потребности* (reffective economic needs /necessities/) на социума
(в т.ч. рефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на рефективната икономическа дейност, където се
създава рефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа рефективност (същото като пряка възпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности.
б. Инифективното икономическо благо (прякото производствено икономическо благо, инидификасното икономическо благо, ефекторното икономическо благо, икономическият продукт) е едновременно разновидност на ини82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо и затова
притежава техните характеристики. Първо, инифективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в икономическото
производство (затова то е инификасно). Второ, инифективното икономическо
благо е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа
система, дейността на която се интерпретира като икономическо производство, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо благо). Така че в крайна сметка то е инидификасно или ефекторно, и е наричано просто икономически продукт. Инифективното икономическо
благо е резултат на инифективната икономическа дейност* (iniffective
economic activity) [пряка производствена икономическа дейност* (direct
production economic activity)] и оказва инифективно икономическо въздействие върху околната среда. Инифективното икономическо благо е продукт на
производителен икономически труд, при който се създава нова икономическа
ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност).
Това е основание субектите на производителния труд в инифективната икономическа дейност да участвуват в първичното икономическо разпределение
(ptimary economic distribution) на ценността. Според предметната класификация негови подразновидности са иниприфективното икономическо благо (същото като производствена икономическа продукция) и инисефективното икономическо благо (същото като производствена икономическа услуга). Инифективното икономическо благо удовлетворява инифективни икономически
потребности* (iniffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. инифективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната
сфера). В областта на инифективната икономическа дейност, където се създава
инифективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа инифективност (същото като пряка производствена икономическа артипрефикасност, производствена икономическа ефективност, икономическа
ефекторност) със своите многобройни разновидности.
в. Кофективното икономическо благо (прякото следпроизводствено икономическо благо, кодификасното икономическо благо) е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо и ефективното икономическо
благо и затова притежава техните характеристики. Първо, кофективното ико83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в
следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство (икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребленшие) (затова то е кофикасно). Второ, кофективното икономическо благо е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система,
дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо следпроизводство, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено
непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно
икономическо благо). Така че в крайна сметка то е кодификасно. Кофективното икономическо благо е резултат на кофективната икономическа дейност*
(coffective economic activity) [пряка следпроизводствена икономическа
дейност* (direct post-production economic activity)] и оказва кофективно икономическо въздействие върху околната среда. Трудът в кофективната икономическа дейност е непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова
икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност (в т.ч.
икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Затова тук субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение на ценността. Според предметната класификация негова подразновидност е косефективното икономическо благо (същото като следпроизводствена икономическа услуга). Кофективното икономическо благо удовлетворява
кофективни икономически потребности* (coffective economic needs
/necessities/) на социума (в т.ч. кофективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на кофективната икономическа дейност, където се създава кофективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа кофективност (същото като пряка следпроизводствена икономическа артипрефикасност и като производствена икономическа ефективност) със своите многобройни разновидности. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, кофективното
икономическо благо (от своя страна) има три разновидности: разменноиндуцирано кофективно икономическо благо (marketly-induced coffective
economic good), разпределително-индуцирано кофективно икономическо
благо (distributionally-induced coffective economic good) и потребително-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индуцирано кофективно икономическо благо (consumptionally-induced coffective economic good).
2. Според възпроизводствената класификация разновидности на квазиефективното (индификасното) икономическо благо са (а) квазирефективното
икономическо благо (същото като непряко възпроизводствено икономическо
благо и реиндификасно икономическо благо), (б) квазиинифективното икономическо благо (същото като непряко производствено икономическо благо,
инииндификасно икономическо благо, квазиефекторно икономическо благо и
икономически сервопродукт), квазикофективно икономическо благо (същото
като непряко следпроизводствено икономическо благо и квазикодификасно
икономическо благо) и други.
а. Квазирефективното икономическо благо (непрякото възпроизводствено икономическо благо, реиндификасното икономическо благо) е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и 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 (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 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)] 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, реин85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дификасно) 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 (в т.ч.
икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова
то е квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо) или
още регулативно икономическо благо, като субектите на непроизводителния
труд участвуват в икономическото преразпределение на ценността. Квазирефективното икономическо благо е резултат на квазирефективната икономическа дейност* (quasi-reffective economic activity) [непряка възпроизводствена икономическа дейност* (indirect reproduction economic activity)] и оказва
квазирефективно икономическо въздействие върху околната среда. Според
възпроизводствената класификация негови подразновидности са квазиинифективното (непрякото квазипроизводствено, инииндификасното, квазиефекторното) икономическо благо (същото като икономически сервопродукт) и квазикофективното (непрякото следпроизводственото, квазикодификасното) икономическо благо. Според предметната класификация негови подразновидности
са квазиреприфективното икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа сервопродукция) и квазиресефективното икономическо благо
(същото като възпроизводствена икономическа сервоуслуга). Квазирефективното икономическо благо удовлетворява квазирефективни икономически
потребности* (quasi-reffective 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 кавзирефективност (същото като непряка възпроизводствена
икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности.
б. Квазиинифективното икономическо благо (непрякото производствено
икономическо благо, инииндификасното икономическо благо, квазиефекторното икономическо благо, икономическият сервопродукт) 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)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като непряка икономическа дейност* (indirct economic activity
/work/)] и нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата 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 (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова то е квазиефективно
икономическо благо (пряко икономическо благо) или още регулативно икономическо благо, като субектите на непроизводителния труд участвуват в
икономическото преразпределение на ценността. Квазиинифективното икономическо благо е резултат на непряка инифективната икономическа
дейност* (indirect iniffective economic activity) и оказва квазиинифективно
икономическо въздействие върху околната среда. Според предметната класификация негови подразновидности са квазииниприфективното икономическо
благо (същото като производствена икономическа сервопродукция) и квазиинисефективното икономическо благо (същото като производствена икономическа сервоуслуга). 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.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в. Квазикофективното икономическо благо (непрякото следпроизводствено икономическо благо, квазикодификасното икономическо благо) е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо и кавзиефективното 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 потребленшие) (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)] и нейната цел е
да контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на функциониращата 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 (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа
квазиполезност). Именно затова то е квазиефективно икономическо благо
(непряко икономическо благо) или още регулативно икономическо благо, като субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение на ценността. Квазикофективното икономическо благо е резултат
на непряка следпроизводствена икономическа дейност* (indirect postproduction economic activity) и оказва квазикофективно икономическо въздействие върху околната среда. Според предметната класификация негова
подразновидност е квазикосефективното икономическо благо (същото като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------следпроизводствена икономическа сервоуслуга). Квазикофективното икономическо благо удовлетворява квазикофективни икономически потребности*
(quasi-coffective 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, производствена икономическа квазиефективност) със своите многобройни разновидности. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, квазикофективното икономическо благо (от
своя страна) има три разновидности: разменно-индуцирано квазикофективно
икономическо благо (marketly-induced quasi-coffective economic good), разпределително-индуцирано квазикофективно икономическо благо (distributionally-induced quasi-coffective economic good) и потребително-индуцирано
квазикофективно икономическо благо (consumptionally-induced quasicoffective economic good).
От горните твърдения следва, че според системната класификация: (1)
разновидности на рефикасното (възпроизводственото) икономическо благо са
рефективното (прякото възпроизводствено, редификасното) икономическо
благо и квазирефективното (непрякото възпроизводствено, реиндификасното)
икономическо благо; (2) разновидности на инификасното (производственото)
икономическо благо са инифективното (прякото производствено, инидификасното, ефекторното) икономическо благо (икономическият продукт) и квазиинифективното (непрякото производственото, инииндификасното, квазиефекторното) икономическо благо (икономическият сервопродукт); (3) разновидности на кофикасното (следпроизводственото) икономическо благо са кофективното (прякото следпроизводствено, кодификасното) икономическо благо и квазикофективното (непрякото следпроизводственото, коиндификасното)
икономическо благо и т.н.
2.4. Разновидности на ефективното (дификасното) икономическо благо при комбиниране на възпроизводствената и предметната основна
класификация
В табл. 4 са посочени разновидностите на ефективното (дификасното)
икономическо благо, получени при комбинираното прилагане на възпроизводствената и предметната основна класификация. Характерното за някои от
тях е следното.
89

582

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на ефективното (дификасното) икономическо благо едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация

Ефективно (дификасно)
икономическо благо

1. Рефективно (пряко
възпроизводствено, редификасно) икономическо благо

2. Инифективно (пряко
производствено, инидификасно, ефекторно)
икономическо благо
(икономически продукт)

1. Прифективно икономическо благо (икономическа продукция)

2. Сефективно икономическо благо (икономическа услуга)

Реприфективно (пряко
първично възпроизводст-

Ресефективно (пряко вторично възпроизводстве-

вено) икономическо благо
(възпроизводствена икономическа продукция)

но) икономическо благо
(възпроизводствена икономическа услуга)

Иниприфективно (прифекторно, пряко първично
производствено) икономи-

Инисефективно (сефекторно, пряко вторично
производствено) иконо-

ческо благо (производствена икономическа продукция, първичен икономически продукт)

мическо благо
(производствена
икономическа услуга,
вторичен икон. продукт)

3. Кофективно (пряко
следпроизводствено,
кодификасно) иконо-

Косефиктивно (пряко
вторично следпроизводствено) икономическо благо (следпроизводствена

мическо благо

икономическа услуга)

(1) Според възпроизводствената класификация разновидности на прифективното икономическо благо (икономическата продукция) са (а) реприфективното (прякото първично възпроизводствено) икономическо благо (същото като
възпроизводствена икономическа продукция), (б) иниприфективното (прякото
първично производствено) икономическо благо (същото като прифекторно
икономическо благо, производствена икономическа продукция, първичен икономически продукт), (б) коприфективното (прякото първично следпроизводствено) икономическо благо (същото като следпроизводствена икономическа
продукция) и други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------а. Реприфективното икономическо благо (прякото първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа продукция) е едновременно разновидност на рефективното (прякото възпроизводствено, редификасното) икономическо благо и прифективното икономическо
благо (икономическата продукция). Тъй като пък от своя страна рефективното
икономическо благо е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, а прифективното икономическо благо е едновременно разновидност на прификасното икономическо
благо и ефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, репрефективното икономическо благо е едновременно разновидност на (α) рефикасното
икономическо благо, (β) ефективното икономическо благо и (γ) прификасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо
(α), реприфективното 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), реприфективното
икономическо благо е изход на подсистемата на правата икономическа връзка
(на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която се интерпретира като икономическо
възпроизводство (или на негови фази), в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо благо). Трето (γ), след неговото
създаване и преди консумацията (употребата) му реприфективното икономическо благо има относително-самостоятелна опредметеност и затова
може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно. Крайното (комплексното) му определение като реприфективно икономическо благо показва, че то е резултат на реприфективната икономическа дейност* (repriffective economic activity) и оказва реприфективно
икономическо въздействие върху околната среда. Според възпроизводствената
класификация негова подразновидност е иниприфективното (прифекторното)
икономическо благо (производствената икономическа продукция, първичният
икономически продукт). Реприфективното икономическо благо удовлетворява
реприфективни икономически потребности* (repriffective economic needs
/necessities/) на социума (в т.ч. реприфективни икономически потребности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поддържащата и на супериалната сфера). В областта на реприфективната икономическа дейност, където се създава реприфективното икономическо благо,
се конституира понятието за икономическа реприфективност със своите многобройни разновидности.
б. Иниприфективното икономическо благо (прякото първично производствено икономическо благо, прифекторното икономическо благо, производствената икономическа продукция, първичният икономически продукт) е
едновременно разновидност на инифективното (прякото производствено, инидификасното, ефекторното) икономическо благо (същото като икономически
продукт) и прифективното икономическо благо (икономическата продукция).
Тъй като пък от своя страна инифективното икономическо благо е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и ефективното
икономическо благо, а прифективното икономическо благо е едновременно
разновидност на прификасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, инипрефективното икономическо благо е
едновременно разновидност на (α) инификасното икономическо благо, (β)
ефективното икономическо благо и (γ) прификасното икономическо благо и
затова притежава техните характеристики. Първо (α), иниприфективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в икономическото производство (разглеждано като първоначална, “инициална” фаза на възпроизводството) затова е инификасно), Второ (β), иниприфективното
икономическо благо е изход на подсистемата на правата икономическа връзка
(на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като
икономическо производство, в движението си оказва пряко икономическо
въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална)
среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо благо). Трето (γ), след неговото създаване и
преди консумацията (употребата) му иниприфективното икономическо благо
има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно.
Крайното (комплексното) му определение като иниприфективно икономическо
благо показва, че то е резултат на иниприфективната икономическа
дейност* (inipriffective economic activity) и оказва иниприфективно икономическо въздействие върху околната среда. Иниприфективното икономическо
благо е продукт на производителен икономически труд, при който се създава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност). Това е основание субектите на производителния труд в
иниприфективната икономическа дейност да участвуват в първичното икономическо разпределение на ценността. Иниприфективното икономическо благо
удовлетворява иниприфективни икономически потребности* (inipriffective
economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. иниприфективни икономически
потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на иниприфективната икономическа дейност, където се създава иниприфективното
икономическо благо, се конституира понятието за икономическа иниприфективност със своите многобройни разновидности.
в. Коприфективното икономическо благо (прякото първично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствената икономическа продукция) е едновременно разновидност на кофективното (прякото следпроизводствено, кодификасното) икономическо благо и прифективното икономическо
благо (икономическата продукция). Тъй като пък от своя страна кофективното
икономическо благо е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, а прифективното икономическо благо е едновременно разновидност на прификасното икономическо
благо и ефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, копрефективното икономическо благо е едновременно разновидност на (α) кофикасното
икономическо благо, (β) ефективното икономическо благо и (γ) прификасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо
(α), коприфективното икономическо благо е такова работно икономическо
благо, което възниква в икономическото следпроизводство и затова е кофикасно), Второ (β), коприфективното икономическо благо е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо производство, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към
удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо благо).
Трето (γ), след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му
иниприфективното икономическо благо има относително-самостоятелна
опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно. Крайното (комплексното) му определение като коприфективно икономическо благо показва, че то е резултат на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коприфективната икономическа дейност* (copriffective economic activity) и
оказва икоприфективно икономическо въздействие върху околната среда.
Коприфективното икономическо благо е продукт на непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова
икономическа стойност и нова икономическа полезност), но се създава икономическа квазиценност (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа
квазиполезност. Това е основание субектите на непроизводителния труд в
коприфективната икономическа дейност да участвуват в преразпределение на
разпределение на икономическата ценност. Коприфективното икономическо
благо удовлетворява коприфективни икономически потребности*
(copriffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. коприфективни
икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на коприфективната икономическа дейност, където се създава коприфективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа
коприфективност със своите многобройни разновидности.
(2) Според възпроизводствената класификация разновидности на сефективното икономическо благо (икономическата услуга) са (а) ресефективното
(прякото вторично възпроизводствено) икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа услуга), (б) инисефективното (прякото вторично производствено) икономическо благо (същото като сефекторно икономическо благо, производствена икономическа услуга, вторичен иконономически
продукт), косефиктивното (прякото вторично следпроизводствено) икономическо благо (същото като следпроизводствена икономическа услуга) и други.
а. Ресефективното икономическо благо (прякото вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа услуга) е
едновременно разновидност на рефективното (прякото възпроизводствено, редификасното) икономическо благо и сефективното икономическо благо (икономическата услуга). Тъй като пък от своя страна рефективното икономическо
благо е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и
ефективното икономическо благо, а сефективното икономическо благо е
едновременно разновидност на сефикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, ресефективното икономическо
благо е едновременно разновидност на (α) рефикасното икономическо благо,
(β) ефективното икономическо благо и (γ) сефикасното икономическо благо
и затова притежава техните характеристики. Първо (α), ресефективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в различните фази на икономическото възпроизводство (то е общо понятие за ико94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо благо, възникващо в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление, и
затова е рефикасно), Второ (β), ресефективното икономическо благо е изход
на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система,
дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо възпроизводство (или на негови фази), в движението си оказва пряко икономическо
въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална)
среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо благо). Трето (γ), след неговото създаване и
преди консумацията (употребата) му ресефективното икономическо благо няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се
осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно благо, т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното) му определение като ресефективно икономическо благо показва, че то е резултат на
ресефективната икономическа дейност* (reseiffective economic activity) и
оказва ресефективно икономическо въздействие върху околната среда. Според възпроизводствената класификация негови подразновидности са инисефективното (сефекторното) икономическо благо (производствената икономическа услуга, вторичнияг иконономически продукт) и косефиктивното икономическо благо (следпроизводствената икономическа услуга). Ресефективното
икономическо благо удовлетворява ресефективни икономически потребности* (reseffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. ресефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера).
В областта на ресефективната икономическа дейност, където се създава ресефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа
ресефективност със своите многобройни разновидности.
б. Инисефективното икономическо благо (прякото вторично производствено икономическо благо, сефекторното икономическо благо, производствената икономическа услуга, вторичният икономически продукт) е едновременно разновидност на инифективното (прякото производствено, инидификасното, ефекторното) икономическо благо (същото като икономически продукт) и сефективното икономическо благо (икономическата услуга). Тъй като
пък от своя страна инифективното икономическо благо е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и ефективното икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо, а сефективното икономическо благо е едновременно разновидност на
сефикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, то, в
крайна сметка, инисефективното икономическо благо е едновременно разновидност на (α) инификасното икономическо благо, (β) ефективното икономическо благо и (γ) сефикасното икономическо благо и затова притежава
техните характеристики. Първо (α), инисефективното икономическо благо е
такова работно икономическо благо, което възниква в икономическото производство (разглеждано като първоначална, “инициална” фаза на възпроизводството) затова е инификасно), Второ (β), инисефективното икономическо благо е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата
икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система,
дейността на която се интерпретира като икономическо производство, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го
социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено
към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо
благо). Трето (γ), след неговото създаване и преди консумацията (употребата)
му
инисефективното
икономическо
благо
няма
относителносамостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и
затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно благо,
т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното) му определение капо инисефективно икономическо благо показва, че то е резултат на инисефективната
икономическа дейност* (iniseffective economic activity) и оказва инисефективно икономическо въздействие върху околната среда. Инисефективното
икономическо благо е продукт на производителен икономически труд, при
който се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа
стойност и нова икономическа полезност). Това е основание субектите на производителния труд в инисефективната икономическа дейност да участвуват в
първичното икономическо разпределение на ценността. Инисефективното
икономическо благо удовлетворява инисефективни икономически потребности* (iniseffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. инисефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера).
В областта на инисефективната икономическа дейност, където се създава инисефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа
инисефективност със своите многобройни разновидности.

96

589

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------в. Косефективното икономическо благо (прякото вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствената икономическа услуга) е
едновременно разновидност на кофективното (прякото следпроизводственото,
кодификасното) икономическо благо и сефективното икономическо благо
(икономическата услуга). Тъй като пък от своя страна кофективното икономическо благо е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо
и ефективното икономическо благо, а сефективното икономическо благо е
едновременно разновидност на сефикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, косефективното икономическо
благо е едновременно разновидност на (α) кофикасното икономическо благо,
(β) ефективното икономическо благо и (γ) сефикасното икономическо благо
и затова притежава техните характеристики. Първо (α), косефективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в
следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство (икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребленшие) (затова то е кофикасно). Второ (β), косефективното икономическо благо
е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата
икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система,
дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо следпроизводство в някоя от следпроизводствените фази на възпроизводството, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го
социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено
към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо
благо). Трето (γ), след неговото създаване и преди консумацията (употребата)
му косефективното икономическо благо няма относително-самостоятелна
опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се
интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно благо, т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното) му определение като косефективно икономическо благо показва, че то е резултат на косефективната икономическа
дейност* (coseffective economic activity) и оказва косефективно икономическо въздействие върху околната среда. Трудът при косефективната икономическа дейност е непроизводителен икономически труд, при който не се създава
нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Тук субектите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение на
ценността. Косефективното икономическо благо удовлетворява косефективни
икономически потребности* (coseffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. косефективни икономически потребности на поддържащата и на
супериалната сфера). В областта на косефективната икономическа дейност,
където се създава косефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа косефективност със своите многобройни разновидности. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, косефективното икономическо благо (от своя страна) има три разновидности: разменноиндуцирано косефективно икономическо благо (marketly-induced coseffective
economic good), разпределително-индуцирано косефективно икономическо
благо (distributionally-induced coseffective economic good) и потребителноиндуцирано косефективно икономическо благо (consumptionally-induced
coseffective economic good).
От горните твърдения следва, че според предметната класификация: (1)
разновидности на рефективното (първичното възпроизводствено, редификасното) икономическо благо са реприфективно икономическо благо (прякото
първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа продукция) и ресефективното икономическо благо (прякото вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа услуга); (2) разновидности на инифективното (прякото производствено,
инидификасното, ефекторното) икономическо благо (икономическия продукт)
са иниприфективното (прякото първично възпроизводствено, прифекторното)
икономическо благо (производствената икономическа продукция, първичният
икономически продукт) и инисефективното (прякото вторично възпроизводствено, сефекторното) икономическо благо (производствената икономическа услуга, вторичният икономически продукт); (3) разновидност на кофективното
(прякото следпроизводствено, кодификасното) икономическо благо е косефиктивното икономическо благо (прякото вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствената икономическа услуга) и т.н.
2.5. Разновидности на квазиефективното (индификасното) икономическо благо при комбиниране на възпроизводствената и предметната
основна класификация
В табл. 5 са посочени разновидностите на квазиефективното (индификасното) икономическо благо, получени при комбинираното прилагане на възп-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводствената и предметната основна класификация. Характерното за някои
от тях е следното.
Табл. 5. Разновидности на квазиефективното (индификасното) икономическо благо
едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация
Квазиефективно (инди-

1. Квазиприфективно

2. Квазисефективно

фикасно) икономическо
благо

икономическо благо (сервопродукция)

икономическо благо
(сервоуслуга)

Квазиреприфективно (непряко първично възпроизводствено, реиндипрификасно) икономическо благо, възпроизводствена сер-

Квазиресефективно (непряко вторично възпроизводствено, реиндисефикасно) икономическо благо (възпроизводствена

вопродукция)

сервоуслуга)

Квазииниприфективно
(непряко първично производствено, квазиприфекторно, инииндипрификас-

Квазиинисефективно
(непряко вторично производствено, квазисефекторно, инииндисефикас-

но) икономическо благо
(производствена сервопродукция, първичен сервопродукт)

но) икономическо благо
(производствена сервоуслуга, вторичен сервопрдукт)

1. Квазирефективно
(непряко възпроизводствено, реиндификасно)
икономическо благо

2. Квазиинифективно
(непряко производствено, инииндификасно,
квазиефекторно) икономическо благо (сервопродукт)

Квазисефективно (непряко вторично, индисефи-

3. Квазиефективно
(непряко, индификасно)
пазарно икономическо
благо

касно) пазарно икономическо благо (пазарна сервоуслуга)
Квазисефективно (непряко вторично, индисефи-

4. Квазиефективно
(непряко, индификасно)
дистрибутивно иконо-

касно) дистрибутивно
икономическо благо (дистрибутивна сервоуслуга)

мическо благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Квазиконефективно
(непряко потребително,
конеиндификасно икономическо благо

6. Квазикофективно
(непряко следпроизводствено, коиндификасно) икономическо
благо

7. Квазибефективно
(непряко с предипотребително, беиндификасно) икономическо благо

8. Квазиефективно
(непряко стопанствено,
квазиендедификасно)
икономическо благо

Квазиконеприфективно
(непряко първично потребително, конеиндиприфи-

Квазиконесефективно
(непряко вторично потребително, конеиндисефи-

касно) икономическо благо
(потребителна сервопродукция)

касно) икономическо благо (потребителна сервоуслуга)

Квазикопрификтивно (непряко първично следпроиз-

Квазикосефиктивно (непряко вторично следпро-

водствено, коиндипрификасно) икономическо благо
(следпроизводствена сервопродукция)

изводствено, коиндисефикасно) икономическо
благо (следпроизводствена сервоуслуга)

Квазибепрификтивно (непряко първично предипотр-

Квазибесефиктивно (непряко вторично предипот-

бително, беиндипрификасно) икономическо благо
(предипотрбителна сервопродукция)

рбително, беиндисефикасно) икономическо благо (предипотрбителна
сервоуслуга)

Квазиендепрификтивно
(непряко първично стопанствено, ендеиндипрификасно) икономическо благо

Квазиендесефиктивно
(непряко вторично стопанствено, ендеиндисефикасно) икономическо

(стопанска сервопродукция)

благо (стопанска сервоуслуга)
Квазиинесефиктивно
(непряко вторично посредническо, инеиндисефикасно) икономическо
благо (посредническа

9. Квазинефективно
(непряко посредническо, квазиинедификасно)
икономическо благо

сервоуслуга)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------10. Квазибифективно
(непряко бизнес, квазибидификасно) икономическо благо

11. Квазиафективно
(непряко алокативно,
квазиадификасно) икономическо благо

Квазибипрификтивно
(непряко първично бизнес,
бииндипрификасно) ико-

Квазибисефиктивно (непряко вторично бизнес,
бииндисефикасно) ико-

номическо благо (бизнес
сервопродукция)

номическо благо (бизнес
сервоуслуга)

Квазиапрификтивно (непряко първично алокативно,
аиндипрификасно) иконо-

Квазиасефиктивно (непряко вторично алокативно, аиндисефикасно) ико-

мическо благо (алокативна
сервопродукция)

номическо благо (алокативна сервоуслуга)

(1) Според възпроизводствената класификация разновидности на квазиприфективното икономическо благо (икономическата сервопродукция) са (а)
квазиреприфективното (непрякото първично възпроизводствено) икономическо благо (същото като възпроизводствена икономическа сервопродукция), (б)
квазииниприфективното (непрякото първично производствено) икономическо
благо (същото като квазиприфекторно икономическо благо, производствена
икономическа сервопродукция, първичен икономически сервопродукт) и други.
а. Квазиреприфективното икономическо благо (непрякото първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа сервопродукция) е едновременно разновидност на квазирефективното (непрякото
възпроизводственото, 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 (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 (общо понятие за икономическо благо, възникващо в икономическото про101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводство, 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 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 (в т.ч. икономическа квазистойност и
икономическа квазиполезност). Именно затова то е квазиефективно икономическо благо (пряко икономическо благо) или още регулативно икономическо
благо, като субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение 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) и оказва квазиреприфективно икономическо въздействие върху
околната среда. Според възпроизводствената класификация негова подразновидност е квазииниприфективното (квазиприфекторното) икономическо благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като производствена икономическа сервопродукция, първичен икономически сервопродукт). Квазиреприфективното икономическо благо удовлетворява квазиреприфективни икономически потребности* (quasirepriffective 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.
б. Квазииниприфективното икономическо благо (непрякото първично
производствено икономическо благо, квазиприфекторното икономическо благо, производствената икономическа сервопродукция, първичният икономически сервопродукт) е едновременно разновидност на квазиинифективното (непрякото производствено, инииндификасното, квазиефекторното) икономическо
благо (икономическия сервопродукт) и квазиприфективното икономическо
благо (икономическата сервопродукция). Тъй като пък от своя страна квазиинифективното икономическо благо е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и квазиефективното (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)] 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. Квазииниприфективното икономическо благо оказва
регулиращо икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено
опосредствено (посредством въздействието си върху пряката дейност) към
103

596

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова то е
квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо) или още
регулативно икономическо благо, като субектите на непроизводителния труд
участвуват в икономическото преразпределение 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) и оказва квазииниприфективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазииниприфективното
икономическо благо удовлетворява квазииниприфективни икономически
потребности* (quasi-inipriffective 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.
(2) Според възпроизводствената класификация разновидности на квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга) са (а) квазиресефективното (непрякото вторично възпроизводствено) икономическо благо
(същото като възпроизводствена икономическа сервоуслуга), (б) квазиинисефективното (непрякото вторично производствено) икономическо благо (същото като квазисефекторно икономическо благо, производствена икономическа
сервоуслуга, вторичен иконономически сервопродукт), (в) квазикосефиктив-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното (непрякото вторично следпроизводствено) икономическо благо (същото
като следпроизводствена икономическа сервоуслуга) и други.
а. Квазиресефективното икономическо благо (непрякото вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа сервоуслуга) е едновременно разновидност на квазирефективното (непрякото възпроизводствено, реиндификасното) икономическо благо и квазисефективното
икономическо благо (икономическата сервоуслуга). Тъй като пък от своя страна квазирефективното икономическо благо е едновременно разновидност на
рефикасното икономическо благо и квазиефективното (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.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова то е квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо) или още регулативно икономическо благо,
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) и оказва квазиресефективно икономическо въздействие върху околната среда. Според възпроизводствената класификация негови подразновидности са квазиинисефективното икономическо благо
(същото като квазисефекторно икономическо благо, производствена икономическа сервоуслуга, вторичен иконономически сервопродукт) и квазикосефиктивното икономическо благо (същото като следпроизводствена икономическа
сервоуслуга). 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.
б. Квазиинисефективното икономическо благо (непрякото вторично производствено икономическо благо, квазисефекторното икономическо благо,
производствената икономическа сервоуслуга, вторичният иконономически
сервопродукт) е едновременно разновидност на квазиинифективното (непрякото производственото, инииндификасното) икономическо благо и квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга). Тъй като пък
от своя страна квазиинифективното икономическо благо е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и квазиефективното (инди106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикасното) икономическо благо, а квазисефективното икономическо благо е
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)] 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 квазифективно (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 (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова то е
квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо) или още
регулативно икономическо благо, като субектите на непроизводителния труд
участвуват в икономическото преразпределение 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 относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществя107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично (“секондно”) 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) 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.
в. Квазикосефективното икономическо благо (непрякото вторично
следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствената икономическа сервоуслуга) е едновременно разновидност на квазикофективното (непрякото следпроизводствено, коииндификасното) икономическо благо и квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга). Тъй като пък
от своя страна квазикофективното икономическо благо е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо и квазиефективното (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 икономическо благо е такова работно икономическо благо,
което възниква в накоя от следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство 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/)] 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 квазифективно (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 (в т.ч. икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова то е
квазиефективно икономическо благо (пряко икономическо благо) или още регулативно икономическо благо, като субектите на непроизводителния труд
участвуват в икономическото преразпределение 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 резултат на
квазикосефективна икономическа дейност* (quasi-coseffective economic
activity) 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. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, квазикосефективното икономическо благо (от своя
страна) има три разновидности: разменно-индуцирано квазикосефективно
икономическо благо (marketly-induced quasi-coseffective economic good), разпределително-индуцирано квазикосефективно икономическо благо (distribu109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(distributionally-induced quasi-coseffective economic good) и потребителноиндуцирано квазикосефективно икономическо благо (consumptionallyinduced quasi-coseffective economic good).
От горните твърдения следва, че според предметната класификация: (1)
разновидности на квазирефективното (непрякото възпроизводствено, реиндификасното) икономическо благо са квазиреприфективното икономическо благо (непряко първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа сервопродукция) и квазиресефективното икономическо
благо (непрякото вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствената икономическа сервоуслуга); (2) разновидности на квазиинифективното (непрякото производствено, инииндификасното, квазиефекторнота)
икономическо благо (икономическия сервопродукт) са квазииниприфективното (непрякото първично производствено икономическо благо, квазиприфекторно) икономическо благо (производствената икономическа сервопродукция,
първичният икономически сервопродукт) и квазиинисефективното (непрякото
вторично производствено икономическо благо, квазисефекторното) икономическо благо (производствената икономическа сервоуслуга, вторичният икономически сервопрдукт); (3) разновидност на квазикофективното (непрякото
производственото, коиндификасното) икономическо благо е квазикосефиктивното (непрякото вторично следпроизводствено икономическо благо) икономическо благо (следпроизводствената икономическа сервоуслуга) и т.н.
3. Производителен и непроизводителен труд при създаването на работното икономическо благо
Въз основа на горното изложение в табл. 6 са посочени случаите на производителен и непроизводителен труд в зависимост от това в създаването на
какъв вид работно икономическо благо участва трудът.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Случаи на производителен и непроизводителен труд при създаването на работното
икономическо благо
Възпроизводствени фази в икономиката
Размяна

Производство

Поддържаща икономическа
сфера (икономическа
база)

Продуциране

Разпределение

Обслужване

Обслужване

Нематериално

Нематериално

Материално

Нематер
иално

Материално
произв.

Нематериално производство

Материално
възпрои
звод.

Потребление
Обслужване

Нематериално

Нематериално следпроизводство

Нематериално възпроизводство

Продукт
Производствена
продукция

Производствена услуга

Следпроизводствени услуги

Благо
Продукция

Пряка
дейност

Продуциране

Услуги

Материално
благо

Потребителна
продукция
Продукция

Нематериално благо

Производителен труд
Труд

Непряка
дейност

Матер.производителен
труд

СервопБлаго родукция

Нематериалнопроизводителен
труд
Сервоуслуга

Непроизводителен труд

Сервоуслуга

Сервопродукт
Труд

Непроизводителен труд
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Други класификации на работното икономическо благо
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икономическо благо* (individual working
economic good), фирмено работно икономическо благо* (firm working
economic good), обществено работно икономическо благо* (social working
economic good) и т.н. Според ингредиентната икономическа акумулативност
се конституират текущо и интегрално работно икономическо благо. Разграничението им е в зависимост от това, дали в процеса на икономическата дейност
то текущо се трансформира (без да се задържа в съответната си субстанциална
форма, а преминава към друга) – тогава е налице текущо работно икономическо благо* (flowing working economic good) във вид на икономически поток,
или се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид
на икономически резерв (economic reserve) (който се захранва от икономическия поток на текущото икономическо благо и които след това при необходимост поддържа икономическя поток) – тогава е налице интегрално работно
икономическо благо* (integral working economic good) (вж. акумулативностратифицирана икономика).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
работно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за работно консуматорско благо* (working consumptionary
good), работно стопанско благо* (working protoeconomic good), работно пазарно-икономическо благо* (working marketly-economic good) и работно финансово-пазарно-икономическо благо* (working financially-marketly-economic
good). Общо за всички тях е понятието за работно поддържащо благо*
(working sustenance /sustaining/ good) (за работно благо при поддържането).
РАБОТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (working economic good) (ки) – във:
интегрално работно икономическо благо (вж. работно икономическо
благо);
работно икономическо благо;
текущо работно икономическо благо (вж. работно икономическо благо).
РАБОТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (working economic wealth) –
вж. работно икономическо благо.
РАБОТНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (working economicalitic good) –
същото като икономическо-обусловено работно благо.
112

605

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНО ИКОНОМИЧНОСТНО БОГАТСТВО* (working economicalitic
wealth) – вж. зависимости между благото и продукта.
РАБОТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност),
работен икореномически обтисубстантит, работен икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на
субстантивностен икореномически работен субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за работна икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтисубективит и като работен икономически интерес) и работен
икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиобективит и като работна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика);
една от разновидностите на икореномическото обтиучастие (вж.), една от
формите на съзидателното икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното
като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното икореномическо обтиучастие е работен икореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical working ecorenomic appraisement).
Работното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната обтиикореномическа енергия* (working obtiecorenomic energy) (вж.
обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
работна обтиикореномическа активност* (working obtiecorenomic activity)
(вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна
обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна обтиикореномическа потенциалност* (working obtiecorenomic
potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Работното икореномическо обтиучастие е обективен работен икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим работен икореномически ингредиент* (objectively-indispensable working ecorenomic ingredient) [на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективно-изискван работен икореномически ингредиент* (objectivelyrequired working ecorenomic ingredient)] и в частност – на обективнонеобходимо работно икореномическо участие* (objectively-indispensable
working ecorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано работно
икореномическо участие* (objectively-required working ecorenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален работен икореномически
ингредиент* (optimal working ecorenomic ingredient) [в частност оптимално
икореномическо работно участие* (optimal working ecorenomic participation
(share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на
методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде
построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни
условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите
системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на
икономическите системи, математическо програмиране в икономиката).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо работно икореномическо участие* (individual objectively-indispensable working ecorenomic participation
(share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо работно икореномическо
участие), фирмено обективнонеобходимо работно икореномическо участие* (firm objectively-indispensable working ecorenomic participation (share))
(съкратено: фирменонеобходимо работно икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо работно икореномическо участие* (social
objectively-indispensable working ecorenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо работно икореномическо участие и т.н.
Работното икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността на работния икореномически субект, който формира структурата на работния икореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икореномически
диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на работното икореномическо
обтиучастие са: (1) работно трансцентитално икореномическо обтиучастие
(същото като работен икореномически обтитрансцентит, същото като работна икореномическа зададеност и като работна икореномическа заделеност), (2) работно инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като
работен икореномически обтиинцентит и като работна инцентитална ико114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа заделеност), (3) работно центитално икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтицентит и като работна
центитална икореномическа заделеност), (4) работно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтиуницентит и като работно уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под работно икореномическо обтиучастие
обикновено се подразбира работното трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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РБ трансцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически трансцентит
(РБ трансцентитално икореномическо участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ кореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа
заделеност;
РБ икореномическа
заделеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с
точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното икореномическо обтиучастие са (1) работна икономическа обтизначимост (работен икономически обтисубекивит и като работен
икономически интерес) и (2) работен икотехномически обтипринос (работен
икотехномически обтиобекивит и като работна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работно икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо плътна стрелка с точка – разновидности)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделеност}

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИРОУ]

{уницентитална икореномическа заделеност}

{трансцентитална икореномическа заделеност}

{инцентитална икореномическа заделеност}

{центитална
икореномическа заделеност}

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРОУ]
{сътворителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално ИРОУ

(сътворителен
икореномически
обтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
обтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРОУ]

{сътворителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтипригодност}

трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икореномиикореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икореномичес- икореномическа обтиприка обтипригодност}
годност}

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)

119

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРОУ

612

Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{работна икореномическа
заделeност;
икореномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИРОУ

Работно (сметно) центитално
ИРОУ

(работен икореномически обтиуницентит)

(работен икореномически обтитрансцентит)

(работен икореномически обтиинцентит)

(работен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРОУ]

{работна уницентитална
икореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икореномическа заделеност;

{работна центитална икореномическа
заделеност;

уницентитална икореномическа сметна
обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
обти задоволеност}

центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{творческа
икореномическа заделeност;
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРОУ

(творчески икореномически
обтиуницентит)

(творчески икореномически
обтитрансцентит)

(творчески икореномически
обтиинцентит)

(творчески икореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{творческа
уницентитална икореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икореномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икореномически заделеност;

уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРОУ

(изпълнителен
икореномически
обтитрансцентит)

(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически икореномически
обтиинцентит)
обтицентит)

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[външно състояние на външната определеност на ИРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) (изпълнителен
ИРОУ
икореномически
обтиуницен(изпълнителен
тит)
икореномически обтисубс[външно състотантит)
яние на цялостната определе[външно съсност
на ИРОУ]
тояние на
ИРОУ]
{изпълнителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{съзидателна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРОУ

(съзидателен
икореномически
обтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
обтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРОУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРОУ

616

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРОУ
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРОУ
ИРОУ

Унисъзидателно (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИРОУ икореномически икореномически икореномически икореномически
обтиуниценобтитрансценобтиинцентит)
обтицентит)
(унисъзидатетит)
тит)
лен икорено[цялостно съсмически обти[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно състояние на вън- тояние на общасубстантит)
тояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
лостната опрената опреде[цялостно съсленост на
на ИРОУ]
деленост на
леност на
тояние на
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
{унисъзидате- {унисъзидател- {унисъзидате- {унисъзидате{унисъзидателлна центиталлна инцентилна уницентина трансценна икореномина икореномитална икоретална икоретитална икоческа заделeческа заделеномическа заномическа зареномическа
ност;
ност;
деленост;
деленост;
заделеност;
икореномичесцентитална
инцентитална
уницентиталтрансцентика обтиудоикореномичесикореномичестална икоревлетвореност} на икореномика обтиудовка обтиудовческа обтиудономическа облетвореност}
летвореност}
(вид икореновлетвореност}
тиудовлетвомически специреност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспоческо явление)
чески диспозит) ческа същност)
зант)

Работната икономическа обтизначимост и работният икотехномическият
обтипринос като разновидности на работното икореномическо обтиучастие (то
е или работна икономическа обтизначимост, или работен икотехномически
обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват работен дялов икореномически обтидиспозат (working partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото работно
икореномическо обтиучастие е работен дялов икореномически обтидиспозант (working partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на работното икореномическо обтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на работната икономическата обтизначимост
obpardis и работния икотехномически обтипринос obpardis се намират във
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат работната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна икономическа оценка* (working economic
estimatе) на работния икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на работния икотехномически
обтипринос (total economic estimatе of the working ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на работния икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the working ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на работния икотехномически обтипринос (marginal economic estimatе of the working ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (working reproductional ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно производствено икореномическо обтиучастие* (working production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
разменно икореномическо обтиучастие* (working exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително икореномическо обтиучастие* (working distributional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително икореномическо обтиучастие* (working consumption
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено икореномическо обтиучастие* (working proto-economizing ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно следпроизводствено икореномическо обтиучастие*
(working post-production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно пре125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дипотребително
икореномическо обтиучастие*
(working
beforeconsumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо
икореномическо обтиучастие* (working intermediationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес икореномическо обтиучастие* (working business ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно икореномическо обтиучастие* (working allocative ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икореномическо обтиучастие* (individual working ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
работно икореномическо обтиучастие* (firm working ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено работно икореномическо обтиучастие* (social working ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икореномическо обтиучастие* (working assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и работно създавано
икореномическо обтиучастие* (working gived ecorenomic obtiparticipation
(subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икореномическо обтиучастие са (1) работно сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически
обтисустатит), (2) работно субстатно икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтисубстат), (3) работно запасово икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтизапас),
(4) работно сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИРОУ

Субстатно
ИРОУ

Запасово
ИРОУ

Сустатантно
ИРОУ

(икореномически обтисустатит)

(икореномически обтисубстат)

(икореномически обтизапас)

(икореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИРОУ]

[вътрешно същество на
ИРОУ]

[външно същество на
ИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРОУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтипригодност}

{сустатитна
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
икореномическа обтипригодност}

{запасова икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
икореномическа обтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРОУ]

127

620

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{икореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРОУ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески икореномически
обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРОУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
обтизапас)
обтисустатит)
обтисубстат)
обтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа обтизана
ИРОУ]
на ИРОУ]
на ИРОУ]
ИРОУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
обтизадоволека обтизадовоческа обтизака обтизадовоИРОУ]
ност}
леност}
доволеност}
леност}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномически обтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРОУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икореномическа обтиигодноност}

{запасова икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)

129

622

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (working ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
работноикореномическо обтиучастие;
работно инцентитално икореномическо обтиучастие;
работно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
работно уницентитално икореномическо обтиучастие;
работно центитално икореномическо обтиучастие.
РАБОТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на работeн икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за работна икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтисубективит) и работен
икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически суб130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиобективит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното икореномическо
субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икореномическо
субтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното икореномическо субтиучастие е работен
икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективносубстантивностна икореномическа работна оценка* (subjectivelysubstantivitical working ecorenomic appraisement). Работното икореномическо
субтиучастие е форма на съществуване на работната субтиикореномическа
енергия* (working subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност)
и отношение на признаване на приложената работна субтиикореномическа
активност* (working subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна субтиикореномическа потенциалност* (working subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Работното икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на
работния икореномически субект, който формира структурата на работния
икореномическия субтиингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на работното икореномическо субтиучастие са: (1) работно трансцентитално икореномическо
субтиучастие (същото като работен икореномически субтитрансцентит и
същото като работна икореномическа ценностност и като работна икореномическа отдаденост), (2) работно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически субтиинцентит и като работна икореномическа феност), (3) работно центитално икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически субтицентит и като работен
икореномически диспотант), (4) работно уницентитално икореномическо
субтиучастие (същото като работен икореномически субтиуницентит и като
работен икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено дру-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------го, под работно икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира работното трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ кореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа
заделеност;
РБ икореномическа
заделеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното икореномическо субтиучастие са (1) работна икономическа субтизначимост (работен икономически субтисубекивит) и (2) работен икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работно икореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икореномическото субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентиталикореномичесикореномичес(вид икоренотална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
Изпълнително
(задоволяващо) икореномически икореномически икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцен- субтиинцентит)
субтицентит)
ИРСУ
тит)
тит)
(изпълнителен
[външно състо- [външно състоикореномичес- [външно състо- [външно състояяние на външяние на общата
яние на цялостние на вътрешки субтисубсната
определеопределеност
на
ната определената определетантит)
ност на ИРСУ]
ИРСУ]
ност на ИРСУ]
ност на ИРСУ]
[външно със{изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна
тояние на
инцентитална
центитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичес- икореномичесна икореномитална икоре{изпълнителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализираизпълнителна
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителна
ност}
икореномичесикореномичесикореномичес- икореномическа
икореномическа феност;
ки диспотант;
ки диспотит;
отдаденост;
ка субтизадоцентитална
уницентиталтранасценти- инцентитална
воленост}
икореномиикореномина икореномитална икоре(вид икореноческа субтическа субтическа субтиномическа субмическа форма) задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
тизадоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
явление)
диспозант)
диспозит)
същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{съзидателна
икореномическа реализираност;
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРСУ

(съзидателен
икореномически
субтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
субтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икореномическа реализираност;

съзидателен
икореномически диспотит;

съзидателна
икореномическа
отдаденост;

съзидателна
икореномическа феност;

съзидателен
икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икореномическа субтиизгодност}

инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ
(унисъзидателен икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИРСУ]
{унисъзидателна икореномическа реализираност;
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРСУ
ИРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцентит)
тит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиинцентит)
субтицентит)
[цялостно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икореномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икореномическа
реализираност;

унисъзидателен икореномически диспотит;

унисъзидателна икореномическа отдаденост;

уницентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически диспозит)

(вид специфит
на икореномическа същност)

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикореномичестална икорека реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидателлен
икореномина икореномически диспоческа феност;
тант;

Работната икономическа субтизначимост и работният икотехномическият
субтипринос като разновидности на работното икореномическо субтиучастие
(то е или работна икономическа субтизначимост, или работен икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като
двойка образуват работен дялов икореномически субтидиспозат (working
partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
работно икореномическо субтиучастие е работен дялов икореномически
субтидиспозант (working partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореноми141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтидиспозант subpardis (на работното икореномическо субтиучастие)
е, че двете му разновидности в лицето на работната икономическа субтизначимост subpardis и работния икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат работната икономическа субтизначимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е работна икономическа оценка* (working economic estimatе) на работния икотехномически субтипринос (изпълняващ
ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на работния икотехномически
субтипринос (total economic estimatе of the working ecotechnomic subticontribution),
subpardis
subpardis
е средната икономическа оценка на работния икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the working ecotechnomic subticontribution)
и
asubpardis =

dsubpardis
d subpardis
е пределната икономическа оценка на работния икотехномически субтипринос (marginal economic estimatе of the working ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икореномическо субтиучастие са: работно възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (working reproductional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено икореномическо субтиучастие* (working production ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно разменно икореномическо субтиучастие* (working
exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително
икореномическо субтиучастие* (working distributional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително икореномическо субтиучастие* (working consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
msubpardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанствено икореномическо субтиучастие* (working protoeconomizing
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (working post-production ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително икореномическо субтиучастие* (working before-consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно посредническо икореномическо субтиучастие* (working intermediationary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес икореномическо субтиучастие* (working business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно икореномическо субтиучастие* (working
allocative ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
работно икореномическо субтиучастие* (individual working ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно икореномическо субтиучастие* (firm working ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно икореномическо субтиучастие* (social working ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икореномическо субтиучастие* (working assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и работно създавано
икореномическо субтиучастие* (working gived ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икореномическо субтиучастие са (1) работно сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически
субтисустатит), (2) работно субстатно икореномическо субтиучастие
(същото като работен икореномически субтисубстат), (3) работно запасово
икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически субтизапас), (4) работно сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като
работен икореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.

143

636

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодноност}

{запасова икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
сърешното
същесшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
тво на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

РАБОТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (working ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
работно икореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икореномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икореномическо субтиучастие;
работно центитално икореномическо субтиучастие.
РАБОТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (working ecorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на
субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за работна икономическа значимост (същото като работен икономически субективит) и работен икотехномически принос (същото като работен
икотехномически обективит), както и общо понятие за работно икореноми147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо субтиучастие (същото като работен икореномически субтисубстантит) и работно икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на
икореномическото участие (вж.), една от формите на съзидателното икореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното икореномическо участие и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното икореномическо участие е форма на съществуване на работната икореномическа енергия* (working ecorenomic
energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна икореномическа активност* (working ecorenomic activity)
(вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена работна икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна
икореномическа потенциалност* (working ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Работното икореномическо участие акцентира върху дейността на работния икореномическия субект, който формира структурата на работния икореномически ингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо
явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност) разновидности на икореномическото участие са: (1)
работно трансцентитално икореномическо участие (същото като работен
икореномически трансцентит), (2) работно инцентитално икореномическо
участие (същото като работен икореномически инцентит), (3) работно центитално икореномическо участие (същото като работен икореномически
центит), (4) работно уницентитално икореномическо участие (същото като
работен икореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под работно икореномическо участие обикновено се подразбира работното трансцентитално икореномическо участие.
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РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ кореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо субтиучастие;

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическазаделеност;
РБ икореномическа
заделеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икореномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно, субти –
субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка
– разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното икореномическо участие са (1) работна икономическа
значимост (работен икономически субекивит) и (2) работен икотехномически принос (работен икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) работно икореномическо
субтиучастие (работен икореномически субтисубстантит) и (2) работно
икореномическо обтиучастие (работен икореномически обтисубстантит)
(фиг. 2).

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икореномическо участие;
РБ икореномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтисубстантит;
РБ икореномическа
реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически
обтисубстантит;
РБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Работно икореномическо участие и неговите разновидности (РБ – работен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРУ]

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРУ

(сътворителен
икореномически
уницентит)

(сътворителен
икореномически
трансцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
центит)
инцентит)
[общо състоя[общо състояние
на общата
ние на външната определеност определеност на
ИРУ]
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитал- {инценитална
на икореномиикореномическа пригодност} икореномическа пригодност}
ческа прика пригодност}
(вид икореногодност}
мически специ(вид специфант (вид специфант (вид специфант
фант)
на икореномина икореномина икореномически диспозит) ческа същност)
ческо явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) уницентитално ИРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИРУ

Работно (сметно) инцентитално ИРУ

Работно (сметно) центитално
ИРУ

(работен икореномически уницентит)

(работен икореномически трансцентит)

(работен икореномически инцентит)

(работен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРУ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталка сметна заикореномичесна икореномидоволеност}
ка сметна заческа сметна
доволеност}
задоволеност}
(разновидност
на икореноми(разновидност (разновидност на
ческа форма)
на форма на
форма на икореикореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа сметна задоволеност}

{ценитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРУ

(творчески икореномически
уницентит)

(творчески икореномически
трансцентит)

(творчески икореномически
инцентит)

(творчески икореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

{ценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържа- (вид съдържание
на икореноминие на икореноческа
същност)
мически диспозит)
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Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
центит)
инцентит)
[вътрешно със[вътрешно състояние
на общатояние на външната опреде- та определеност
на ИРУ]
леност на ИРУ]
{инценитална
икореномическа изгодност}

{ценитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРУ
ИРУ

(унисъзидателен
икореномически
уницентит)

(унисъзидателен
икореномически
трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитална икореномиикореномическа удовлетвоческа удовлетка удовлетвореност}
вореност}
реност}
(вид икорено(вид специфит
(вид специфит
мически специна икореномина икореномифит)
ческа
същност)
чески диспозит)

{инценитална
икореномическа удовлетвореност}

{ценитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Работната икономическа значимост и работният икотехномически принос
като разновидности на работното икореномическо участие (то е или работна
икономическа значимост, или работен икотехномически принос, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват работен дялов
икореномически диспозат (working partitionary ecorenomic disposate) (вид
икореномически диспозат), а самото работно икореномическо участие е работен дялов икореномически диспозант (working partitionary ecorenomic
disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на
дяловия икореномически диспозант pardis (на работното икореномическо
участие) е, че двете му разновидности в лицето на работната икономическа
значимост pardis и работния икотехномически принос pardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически диспозат работната икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна икономическа оценка* (working economic estimatе)
на работния икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
tpardis е общата икономическа оценка на работния икотехномически принос (total economic estimatе of the working ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на работния икотехномически принос
(average economic estimatе of the working ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на работния икотехномически принос
(marginal economic estimatе of the working ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икореномическо участие са: работно възпроизводствено икореномическо участие* (working reproductional ecorenomic participation (share)), работно производствено икореномическо участие* (working
production ecorenomic participation (share)), работно разменно икореномическо участие* (working exchange ecorenomic participation (share)), работно разпределително икореномическо участие* (working distributional ecorenomic
participation (share)), работно потребително икореномическо участие*
(working consumption ecorenomic participation (share)), работно стопанствено
икореномическо участие* (working protoeconomizing ecorenomic participation
(share)), работно следпроизводствено икореномическо участие* (working
post-production ecorenomic participation (share)), работно предипотребително
икореномическо участие* (working before-consumption ecorenomic participation (share)), работно посредническо икореномическо участие* (working
intermediationary ecorenomic participation (share)), работно бизнес икореномическо участие* (working business ecorenomic participation (share)), работно
алокативно икореномическо участие* (working allocative ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икореномическо участие*
(individual working ecorenomic participation (share)), фирмено работно икореномическо участие* (firm working ecorenomic participation (share)), общест155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вено работно икореномическо участие* (social working ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икореномическо участие* (working assimilated ecorenomic participation (share)) и работно създавано икореномическо участие* (working gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икореномическо участие са (1) работно сустатитно
икореномическо участие (същото като работен икореномически сустатит),
(2) работно субстатно икореномическо участие (същото като работен икореномически субстат), (3) работно запасово икореномическо участие (същото
като работен икореномически запас), (4) работно сустатантно икореномическо участие (същото като работен икореномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ – икореномическо
участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Субстатно ИРУ

Запасово ИРУ

Сустатантно
ИРУ

(икореномически сустатит)

(икореномически субстат)

(икореномически запас)

(икореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИРУ]

[вътрешно същество на
ИРУ]

[външно същество на
ИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРУ]

{икореномическа пригодност}

{сустатитна
икореномическа пригодност}

{субстатна
икореномическа пригодност}

{запасова икореномическа
пригодност}

{сустатантна
икореномическа пригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]
{икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
{икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИРУ

Работно (сметно) запасово
ИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРУ

(работен икореномически сустатит)

(работен икореномически субстат)

(работен икореномически запас)

(работен икореномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРУ]

{сустатитна
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРУ

(творчески икореномически
сустатит)

(творчески икореномически
субстат)

(творчески икореномически
запас)

(творчески икореномически
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
икореномически
икореномически
(изпълнителен
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
икореномически субстантит) [външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на общото
{икореномичес- яние на цялост- ние на вътрешното
същество
ното
същество
ното
същество
същество на
ка задоволена
ИРУ]
на
ИРУ]
на
ИРУ]
ИРУ]
ност}
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
[външно съсикореномичесикореномиреномичес-ка
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволе-ност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

[цялостно състо-яние на вътреш-ното
същество на
ИРУ]
{субстатна

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (working
participation (share)) (ки) – във:
работно икореномическо участие;
работно инцентитално икореномическо участие;
работно трансцентитално икореномическо участие;
работно уницентитално икореномическо участие;
работно центитално икореномическо участие.

ecorenomic

РАБОТНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО УСЪРДИЕ* (working ecotechnomic diligence) – същото като работен трансцентитален икотехномически субтипринос и като работна икотехномическа ценност.
РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически обтисубстантит, работна икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субект* (substantivitical working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работна икономическа обтизначимост (същото като
работен икономически обтисубективит и работен икономически интерес) и
работен икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиобективит и като работна икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното икоуниреномическо обтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical working ecounirenomic appraisement).
Работното икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на
работната обтиикоуниреномическа енергия* (working obtiecounirenomic
energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената работна обтиикоуниреномическа активност* (working obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена работна обтиикоуниреномическа потенциалност* (working obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа
потенциалност).
Работното икоуниреномическо обтиучастие е обективен работен икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим работен икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable working ecounirenomic
ingredient) [на обективно-изискван работен икоуниреномически ингредиент* (objectively-required working ecounirenomic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходимо работно икоуниреномическо участие* (objectivelyindispensable working ecounirenomic participation (share)) [на обективноизисквано работно икоуниреномическо участие* (objectively-required working ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален
работен икоуниреномически ингредиент* (optimal working ecounirenomic
ingredient) [в частност оптимално работно икоуниреномическо участие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(optimal working ecounirenomic participation (share))] и неговото формиране се
моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата
обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да
бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни
икономически условия), произтичащи от ограничеността на икоуниреномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи,
математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо работно икоуниреномическо участие* (individual objectivelyindispensable working ecounirenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо работно икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо работно икоуниреномическо участие* (firm objectivelyindispensable working ecounirenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо работно икоуниреномическо участие), обществено обективнонеобходимо работно икоуниреномическо участие* (social objectivelyindispensable working ecounirenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо работно икоуниреномическо участие и т.н.
Работното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху дейността на
работния икоуниреномически субект, който формира структурата на работния
икоуниреномически обтиингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на работното
икоуниреномическо обтиучастие са: (1) работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтитрансцентит, същото като работна икоуниреномическа зададеност и като работна икоуниреномическа заделеност), (2) работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтиинцентит
и като работна инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) работно
центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтицентит и като работна центитална икоуниреномическа
заделеност), (4) работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
(същото като работен икоуниреномически обтиуницентит и като работна
уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------не е посочено друго, под работно икоуниреномическо обтиучастие обикновено
се подразбира работното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ инцентитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

РБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтицентит(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтисубстантит;
РБ икоуниреномическа реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтисубстантит;
РБ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Работно икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)
(икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа заделeност}

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитално ИУРОУ

Инцентитално
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРОУ]

{уницентитална икоуниреномическа заделеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
заделеност}

{инцентитална икоуниреномическа заделеност}

{центитална
икоуниреномическа заделеност}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{сътворителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икоуниреноми- икоуниреномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икоуниреномиикоуниреномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икоуниреномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИУРОУ]
{работна икоуниреномическа
заделeност;
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) центитално
ИУРОУ

(работен икоуниреномически
обтиуницентит)

(работен икоуниреномически
обтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
обтиинцентит)

(работен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРОУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна центитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо (ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{творческа икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРОУ

(творчески икоуниреномически обтиуницентит)

(творчески икоуниреномически
обтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически обтиинцентит)

(творчески икоуниреномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{творческа
центитална
икоуниреномически заделеност;

уницентитална икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
инцентитална
икоикоуниреноикоикоуниреномическа реномическа реномическа ползмическа ползваема обтизаваема обтидоволеност}
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИУРОУ]
{изпълнителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]
{съъзидателна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{унисъъзидателна икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРОУ
ИУРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноми- икоуниреномически обтиуни- чески обтитранчески обтиинчески обтиценцентит)
сцентит)
центит)
тит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икоуниреномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (working reproductional
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено икоуниреномическо обтиучастие* (working production ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разменно икоуниреномическо обтиучастие* (working
exchange ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително
икоуниреномическо обтиучастие* (working distributional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително икоуниреномическо обтиучастие* (working consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено икоуниреномическо обтиучастие* (working protoeconomizing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроиз172

665

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствено икоуниреномическо обтиучастие* (working post-production
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (working before-consumption ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (working intermediationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (working business
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно икоуниреномическо обтиучастие* (working allocative ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икоуниреномическо обтиучастие* (individual working ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно икоуниреномическо обтиучастие* (firm working ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено работно икоуниреномическо обтиучастие* (social working ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икоуниномическо обтиучастие* (working assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и работно създавано
икоуниреномическо обтиучастие* (working gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икоуниреномическо обтиучастие са (1) работно сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтисустатит), (2) работно субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтисубстат), (3) работно запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтизапас), (4) работно сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРОУ –
икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)

Сустатитно
ИУРОУ

Субстатно
ИУРОУ

Запасово
ИУРОУ

Сустатантно
ИУРОУ

(икоуниреномически обтисустатит)

(икоуниреномически обтисубстат)

(икоуниреномически обтизапас)

(икоуниреномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИУРОУ]

[външно същество на
ИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

(икоуниреномически обтисубстантит)
(вид икоунире- (вид икоуниреномически сус- номическа субтит)
станция)

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
субстатно ИУРОУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатит)

(сътворителен
икоуниреномически обтисубстат)

(сътворителен
икоуниреномически обтизапас)

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтипригодност}

{субстатна
икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

(вид специ(вид специфант на икоу- фант на икоуниреномически ниреномическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРОУ]
{икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРОУ

Работно
(сметно) субстатно ИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРОУ

(работен икоуниреномически обтисустатит)

(работен икоуниреномически обтисубстат)

(работен икоуниреномически обтизапас)

(работен икоуниреномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Творческо
(ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРОУ

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески
икореномически обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически обтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на
външното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически обтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически обтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатант)

[вътрешно
със-тояние на
цялостното
съще-ство на
ИУРОУ]

[вътрешно
състояние на
вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общошното същест- то същество на
во на ИУРОУ]
ИУРОУ]

{икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатитна
{субстатна
икоуниреноикоуниреномическа обмическа об(вид икоунирено- тиизгодност} тиизгодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икоуни- ние на икоуниреномически
сустит)

реномическа
субстанция)
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Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРОУ

(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреен икоуниреен икоуниреикоуниреноминомически
номически
номически
чески обтисусобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
татант)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическаобти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ- (вид специфит (вид специфит
на икоунирена икоунирефит)
номически
номическа
сустит)
субстанция)

РАБОТНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
работно икоуниреномическо обтиучастие;
работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
работно центитално икоуниреномическо обтиучастие.

(working

РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), работен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква работна възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически работен субект [на субстантивностен работен икоуниреномически субект* (substantivitical working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работ179
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтисубективит) и работен икотехномически субтипринос (същото като работен
икотехномически субтиобективит) (вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото
субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното икоуниреномическо
субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното икоуниреномическо субтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecounirenomic appraisement). Работното икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната субтиикоуниреномическа енергия* (working subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна субтиикоуниреномическа активност* (working subtiecounirenomic
activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена работна субтиикоуниреномическа потенциалност* (working
subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Работното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на работния икоуниреномически субект, който формира структурата на работния икоуниреномически субтиингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на икоуниреномическото субтиучастие са: (1) работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като работна икоуниреномическа ценностност и като работна икоуниреномическа отдаденост), (2) работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтиинцентит и като работна икоуниреномическа феност), (3) работно центитално
икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически
субтицентит и като работен икоуниреномически диспотант), (4) работно
180
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтиуницентит и като работен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под работно икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира работното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ инцентитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално
икоуниреномическо участие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ инцентитално

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

РБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоунирено-мически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоунирено-ически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтицентит
(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтисубстантит;
РБ икоуниреномическа реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтисубстантит;
РБ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Работно икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитално ИУРСУ

Инцентитално
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРСУ]

{трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{инцентитална икоуниреномическа реализираност;

{центитална
икоуниреномическа реализираност;

икоуниреномически диспотит}

икоуниреномическа отдаденост}

икоуниреномическа феност}

икоуниреномически диспотант}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

(икоуниреноми- {уницентиталчески субтисуб- на икоуниреностантит)
мическа реализираност;
{икоуниреномическа реализираност}
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

[общо състоя[общо състояние
(сътворителен
ние
на
цялостна вътрешната
икоуниреномически субтисуб- ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]
стантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРСУ]
{сътворителна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икоуниреноми- икоуниреномическа реализическа реализираност;
раност;
сътворителна сътворителен
икоуниреноми- икоуниреномически диспоческа феност;
тант;

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

сътворителен
икоуниреномически диспотит;

сътворителна
икоуниреномическа отдаденост;

уницентитална икоуниреномическа субтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{работна икоуниреномическа
реализираност;
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРСУ

Работно (сметно) трансцен-титално ИУРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРСУ

Работно (сметно) центитално
ИУРСУ

(работен икоуниреномически
субтиуницентит)

(работен икоуниреномически
субтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
субтиинцентит)

(работен икоуни-реномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРСУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна центитална икоуниреномическа
реализираност;

работен икоуниреномически
диспотит;

работна икоуниреномическа
отдаденост;

работна икоуниреномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{творческа икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРСУ

(творчески икоуниреномически субтиуницентит)

(творчески икоуниреномически субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически субтиинцентит)

(творчески икоуниреномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{творческа
центитална
икоуниреномическа реализираност;

творчески икоуниреномически диспотит;

творческа икоуниреномическа
отдаденост;

творческа икоуниреномическа феност;

творчески икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]

[външно състояние на
ИУРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална униикореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икоуниреномическа
реализираност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
икоуниреномическа реализираност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотит;

изпълнителна
икоуниреномическа отдаденост;

изпълнителна
икоуниреномическа феност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотант;

икоуниреномическа субтизадоволеност}

уницентитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

транасцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреноми-ческа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(вид икоуниреномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ
(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРСУ]
{съзидателна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

съзидателен
икоуниреномически диспотит;

съзидателна
икоуниреномическа отдаденост;

съзидателна
икоуниреномическа феност;

съзидателен
икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа субтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРСУ
ИУРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически субтиин- чески субтиценцентит)
тит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстантит)
[цялостно със-

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

тояние на
ИУРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

унисъзидателен икоуниреномически диспотит;

унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентитална икоуни- икоуниреномическа реализиреномическа
раност;
реализираност;
унисъзидатеунисъзидателлен икоунирена икоуниренономически
дисмическа фепотант;
ност;

уницентитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

{унисъзидателна икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икоуниреномическо субтиучастие са: работно възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (working reproductional
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено икоуниреномическо субтиучастие* (working production ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно икоуниреномическо субтиучастие*
(working exchange ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително икоуниреномическо субтиучастие* (working distributional
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително икоуниреномическо субтиучастие* (working consumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (working protoeconomizing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (working
post-production ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (working beforeconsumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно посредническо икоуниреномическо субтиучастие* (working intermediationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес икоуниреномическо
субтиучастие* (working business ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно алокативно икоуниреномическо субтиучастие* (working allocative
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икоуниреномическо субтиучастие* (individual working ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно икоуниреномическо субтиучастие* (firm working ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно икоуниреномическо субтиучастие* (social working ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икоуниреномическо субтиучастие*
(working assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и работно
създавано икоуниреномическо субтиучастие* (working gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икоуниреномическо субтиучастие са (1) работно
сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтисустатит), (2) работно субстатно икоуниреномическо
субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтисубстат), (3)
работно запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен
икоуниреномически субтизапас), (4) работно сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРСУ –
икоуниреномическо субтиучастие)
Сустатитно
ИУРСУ

Субстатно
ИУРСУ

Запасово
ИУРСУ

Сустатантно
ИУРСУ

(икоуниреномически субтисустатит)

(икоуниреномически субтисубстат)

(икоуниреномически субтизапас)

(икоуниреномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИУРСУ]

[външно същество на
ИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРСУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРСУ

(сътворителен
(сътворителен икоуниреномиикоуниреноми- чески субтизачески субтипас)
субстат)
[общо състоя[общо състоя[общо понятие
ние на цялост- [общо състоян- ние на външза състояние на ното същество
ие на вътреш- ното същество
ИУРСУ]
ното същество
на ИУРСУ]
на ИУРСУ]
на
ИУРСУ]
{икоуниреноми- {сустатитна
{запасова икоческа субти{субстатна
икоуниреномиуниреномипригодност}
ческа субтип- икоуниреноми- ческа субтическа субтиригодност}
пригодност}
(вид икоуниренопригодност}
мически специ- (вид специфант
(вид специфант)
(вид специна икоуниренофант на икоуфант на икоу- ниреномическа
мически сусниреномическа суперстанта)
тит)
субстанция)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
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[общо състояние на общото
същество на
ИУРСУ]
{сустатантна
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномичес-ки
субтисустатит)

(работен икоуниреномически субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически субтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[вътрешно състояние на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същест-во на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното
същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ
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[външно състояние на
външното същество на
ИУРСУ]

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески субтисубтизапас)
сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическасубти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
работно икоуниреномическо субтиучастие;
работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно центитално икоуниреномическо субтиучастие.

(working

РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (working ecounirenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент,
който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически
субект [на субстантивностен работен икоуниреномически субект*
(substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работна икономическа значимост (същото като работен икономи196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субективит) и работен икотехномически принос (същото като работен
икотехномически обективит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за работно икоуниреномическо субтиучастие (същото като
работен икоуниреномически субтисубстантит) и работно икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтисубстантит)
(вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото
участие (вж.), една от формите на съзидателното икоуниреномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо участие
и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа*
(ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното икоуниреномическо участие е форма
на съществуване на работната икоуниреномическа енергия* (working
ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна икоуниреномическа активност* (working
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена работна икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена работна икоуниреномическа потенциалност* (working
ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Работното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на
икоуниреномическия субект, който формира структурата на работния икоуниреномически ингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически
диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на работното икоуниреномическо участие са: (1) работно трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически трансцентит), (2) работно
инцентитално икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически инцентит), (3) работно центитално икоуниреномическо участие
(същото като работен икоуниреномически центит), (4) работно уницентитално икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически
уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под работно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира работното трансцентитално
икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ инцентитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално
икоуниреномичес-

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ инцентитално

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

РБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

ко участие)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтицентит
(РБ центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на работното икоуниреномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (РБ – работен; обти – обективно, субти –
субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка
– разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)

Според общностния икоуниреномически статут негови разновидности са
(1) работно икоуниреномическо субтиучастие (работен икоуниреномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтисубстантит) и (2) работно икоуниреномическо обтиучастие (работен
икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

РБ икономическа
значимост;
РБ икономически
субективит

РБ икотехномически принос;
РБ икотехномически обективит

РБ икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически субстантит

РБ икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтисубективит;
РБ икономическа
реализираност

РБ икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтиобективит;
РБ икотехномическа
реализираност

РБ икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтисубстантит;
РБ икоуниреномическа реализираност

РБ икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтисубективит;
РБ икономически
интерес

РБ икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтиобективит;
РБ икотехномическа
зададеност

РБ икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтисубстантит;
РБ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Работно икоуниреномическо участие и неговите разновидности (РБ – работен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо
участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически
уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна определеност на
ИУРУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически уницентит)

(сътворителен
икоуниреномически трансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически инцентит)

(сътворителен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{униценитална {трансцениталикоуниреноми- на икоуниреноческа примическа пригодност}
годност}

{инценитална
икоуниреномическа пригодност}

{ценитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИУРУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРУ

Работно (сметно) центитално
ИУРУ

(работен икоуниреномически
уницентит)

(работен икоуниреномически
трансцентит)

(работен икоуниреномически
инцентит)

(работен икоуниреномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическиски диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИУРУ

(творчески икоуниреномически уницентит)

(творчески икоуниреномически
трансцентит)

(творчески икоуниреномически инцентит)

(творчески икоуниреномически центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определе-ност
на ИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[творческо външно състоя-ние
на външна-та
определеност на
ИУРУ]

[творческо външно състоя-ние
на общата определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреноми-ческа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически уницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически трансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически инцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{икоуниреномическа задоволеност}

{уницентитална икоуниреномическа задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид икоуниреномическа форма)

{инцентитал{центитална
на икоуниреноикоуниреномическа задово- мическа задоволеност}
леност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически уницентит)

(съзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически инцентит)

(съзидателен
икоуниреномически центит)

[вътрешно
състояние на
ця-лостната
опре-деленост
на ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа изгодност}

{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{инцентитална икоуниреномическа изгодност}

{центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИУРУ]

Съзидателно
(изгодно)
ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ (унисъзидателен
икоуниреноми(унисъзидатечески униценлен икоуниретит)
номически
[цялостно съссуб-стантит)
тояние на ця[цялостно съслостната опретояние на
деленост на
ИУРУ]
ИУРУ]
{икоунире{уницентиномическа
тална икоуниудовлетворереномическа
ност}
удовлетворе(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРУ
ИУРУ

(унисъзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

ност}

{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното икоуниреномическо участие са: работно възпроизводствено икоуниреномическо участие* (working reproductional ecounirenomic participation (share)), работно производствено икоуниреномическо
участие* (working production ecounirenomic participation (share)), работно
разменно икоуниреномическо участие* (working exchange ecounirenomic
participation (share)), работно разпределително икоуниреномическо участие* (working distributional ecounirenomic participation (share)), работно потребително икоуниреномическо участие* (working consumption ecounirenomic
participation (share)), работно стопанствено икоуниреномическо участие*
(working protoeconomizing ecounirenomic participation (share)), работно следпроизводствено икоуниреномическо участие* (working post-production
ecounirenomic participation (share)), работно предипотребително икоуниреномическо участие* (working before-consumption ecounirenomic participation
(share)), работно посредническо икоуниреномическо участие* (working intermediationary ecounirenomic participation (share)), работно бизнес икоуниреномическо участие* (working business ecounirenomic participation (share)), ра204
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботно алокативно икоуниреномическо участие* (working allocative ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно икоуниреномическо участие* (individual working ecounirenomic participation (share)),
фирмено работно икоуниреномическо участие* (firm working ecounirenomic
participation (share)), обществено работно икоуниреномическо участие*
(social working ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно усвоявано икоуниреномическо участие* (working
assimilated ecounirenomic participation (share)) и работно създавано икоуниреномическо участие* (working gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното икоуниреномическо участие са (1) работно сустатитно икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически
сустатит), (2) работно субстатно икоуниреномическо участие (същото като
работен икоуниреномически субстат), (3) работно запасово икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически запас), (4) работно
сустатантно икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на работното икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сустатитно
ИУРУ

Субстатно
ИУРУ

Запасово
ИУРУ

Сустатантно
ИУРУ

(икоуниреномически сустатит)

(икоуниреномически субстат)

(икоуниреномически запас)

(икоуниреномически сустатант)

[цялостно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[външно същество на
ИУРУ]

[общо понятие
за същество
на ИУРУ]

(вид икоуниреномически
сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически сустатит)

(сътворителен
икоуниреномически субстат)

(сътворителен (сътворителен
икоуниреноми- икоуниреномически сустачески запас)
тант)

[общо състояние на цялостното същество на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състоян-ие на външното същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа прическа пригодност}
годност}

(вид специфант на икоуниреномически сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант на икоуниреномическа суперстан-та)

206

699

[общо състояние на общото
същество на
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(вид специфант на икоуниреномически
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИУРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИУРУ

Работно (сметно) сустатантно ИУРУ

(работен икоуниреномически сустатит)

(работен икоуниреномически
субстат)

(работен икоуниреномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно [работно вънсъстояние на
шно състояние
вътрешното съна вън-шното
щество на
същество на
ИУРУ]
ИУРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИУРУ]

[работно
външ-но състояние на цялостното същество на
ИУРУ]
{сустатитна
икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

(творчески
икоуниреноми-чески сустатит)

(творчески икоуниреномически
субстат)

(творчески
(творчески икоикоуниреноми- униреномичесчески запас)
ки сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа ползва- ческа ползваеема задоволема задоволеност}
ност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)
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Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИУРУ

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

[външно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа задовоческа задоволеност}
леност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
Съзидателно
(изгодно) запа- (изгодно) суссово ИУРУ
татантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
(съзидателен
икоуниреноми- икоуниреномичес-ки запас)
чески сустатант)

[вътрешно
със-тояние на
ця-лостното
същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа из(вид икоуниреногод-ност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа игодноност}

{сустатантна
{запасова ико- икоуниреномиуниреномическа изгодческа изгодност}
ност}
(вид съдържа(вид съдържа- ние на икоуниние на икоуниреномически
реномическа
сустант)
суперстанта)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
{икоуниреномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИУРУ]

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

209

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически запас)
чески сустатант)
[външно със- [външно състотояние на
яние на общото
външното съсъщество на
щество на
ИУРУ]
ИУРУ]

702

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]
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File: от РАБОТНО БАЗОВО БЛАГО
до РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно (удовлетворяващо)
сустатитно
ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически
сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетворе(вид икоуниреноност}
мически специфит)
(вид специфит на икоуниреномически сустит)

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (working ecounirenomic
participation (share)) (ки) – във:
работно инцентитално икоуниреномическо участие;
работно трансцентитално икоуниреномическо участие;
работно уницентитално икоуниреномическо участие;
работно центитално икоуниреномическо участие.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически обтиинцентит, работна инцентитална икокореномическа заделеност, (*) – работен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна инцентитална икономическа обтизначимост
(същото като работен икономически обтиинцентит) и работен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически
обтиинцентит) (както и общо понятие за работно инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за работна инцентитална икономическа обтизначимост и работен инцентитален икотехномически обтипринос) и работно
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работната инцентитална икономическа обтизначимост е работна икономическа оценка на работния
инцентитален техномически обтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа*
(ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното инцентитално икокореномическо обтиучастие е работен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работена оценка на феноменно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работена икокореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
working
ecocorenomic
appraisement) на феноменно равнище. Работното инцентиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната инцентитална обтиикокореномическа енергия* (working incentital obtiecocorenomic
energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на
1

704

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------приложената работна инцентитална обтиикокореномическа активност*
(working incentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна инцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (working incentital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икокореномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално икоуниреномическо участие)

РБ инцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически инцентит
(РБ инцентитално икокореномическо участие)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиинцентит
(РБ икокореномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит

РБ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икокореномическа заделеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

(РБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икокореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(working reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(working production incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working
exchange incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working
distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working
consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working
protoeconomizing incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
следпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(working post-production incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working before-consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно посредническо инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working business incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working allocative incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual working incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено работно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm
working incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено работно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social working
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икокореномическо обтиучастие* (working assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и
работно инцентитално създавано икокореномическо обтиучастие*
(working gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икокореномическо обтиучастие са (1)
работно сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(working sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен инцентитален икокореномически обтисустатит* (working
incentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (working substatum incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически обтисубстат* (working incentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3)
работно запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working stock incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически обтизапас* (working incentital
ecocorenomic obtistock)], (4) работно сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatantal incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически обтисустатант* (working incentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното
икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРОУ – инцентитално икокореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие
(ИЦИКРОУ)
(инцентитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРОУ

Субстатно
ИЦИКРОУ

Запасово
ИЦИКРОУ

Сустатантно
ИЦИКРОУ

(инцентитален икокореномически
обтисустатит;

(инцентитален икокореномически обтисубстат;

(инцентитален икокореномически
обтизапас;

(инцентитален икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиинцентит) обтиинцентит)

сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРОУ]

[външно същество на
ИЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИКРОУ
(работен инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(работен инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
обтисубстат;

(работен инцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиинцентит)

работен субстатен икокореномически обтиинцентит)

работен запасов икокореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРОУ
(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(творчески
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икокореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически обтиинцентит)

творчески запасов икокореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРОУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна инцентиталнаикокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически обтиномически
номически об- номически обсубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
субсмическа супермически сусномически
танция)
станта)
тант)
сустит)

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически субтиинцентит, работна икокореномическа феност, (*) – работен инцентитален
икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект*
(substantivitical working ecocorenomic subject)] във икокореномическото възп12
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като
работен икономически субтиинцентит) и работен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като като работен икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за работно инцентитално икореномическо
субтиучастие (в т.ч. и за работна инцентитална икономическа субтизначимост и работен инцентитален икотехномически субтипринос) и работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работната инцентитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на работния инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа*
(ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното инцентитално икокореномическо субтиучастие е като работен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна
икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecocorenomic
appraisement) на феноменно равнище. Работното инцентиталното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната инцентитална субтиикокореномическа енергия* (working incentital subtiecocorenomic
energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената работна инцентитална субтиикокореномическа активност* (working incentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена работна инцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (working
incentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икокореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално икоуниреномическо участие)

РБ инцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически инцентит
(РБ инцентитално икокореномическо участие)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиинцентит
(РБ икокореномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит

РБ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икокореномическа заделеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

(РБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено работно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(working reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(working production incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working
exchange incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working
distributional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
потребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working
consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
стопанствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working
protoeconomizing incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(working post-production incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working before-consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно посредническо инцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(working
intermediationary
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес инцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(working
business
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working allocative incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual working incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (firm working incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено работно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (social working incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (working incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно инцентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (working incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
15

718

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икокореномическо субтиучастие са (1)
работно сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(working sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен инцентитален икокореномически субтисустатит* (working
incentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (working substatum incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически субтисубстат* (working incentital ecocorenomic subtisubstatum)],
(3) работно запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(working stock incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически субтизапас* (working incentital ecocorenomic subtistock)], (4) работно сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatantal incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически субтисустатант* (working incentital ecocorenomic subtisustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното
икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРСУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокорено-мически
специ-фант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРСУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ИЦИКРСУ
(работен инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икокореномически
субтизапас;

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

работен субстатен икокореномически субтиинцентит)

работен запасов
икокореномически субтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРСУ
(творчески
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически субтиинцентит)

творчески запасов икокореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокорено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРСУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРСУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИЦИКРСУ

(унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(унисъзидател(унисъзидател- (унисъзидателен инцентитален ен инцентитален ен инцентитаикокореномиикокореномилен икокоречески субтисуб- чески субтиза- номически субстат;
пас;
тисустатант;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен икозапасов икокосустатантен
кореномически
реномически
икокореномисубтиинцентит) субтиинцентит) чески субтиинцентит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънтояние на обрешното същес- шното същество щото същество
тво на
на
на ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
инцентицентитална
инцентитална икокоикокореномитална икокореномическа
ческа субтиуреномическа
субтиудовледовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокореномическа субсмическа супермически сустанция)
станта)
тант)

унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтиинцентит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]
{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икокореномически
сустит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИКРСУ

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически инцентит, (*) – работен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект*
(substantivitical working ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнк23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция) от работна инцентитална икономическа значимост (същото като работен икономически инцентит) и работен инцентитален икотехномически
принос (същото като работен икотехномически инцентит) (както и общо понятие за работно инцентитално икореномическо участие (в т.ч. и за работна
инцентитална икономическа значимост и работен инцентитален икотехномически принос) и работно инцентитално икоуниреномическо участие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
работната инцентитална икономическа значимост е икономическа оценка на
работния инцентитални икотехномически принос; една от разновидностите на
инцентиталното икокореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икокореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икокореномическо участие и един от
конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за работно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтиинцентит и същото като работна икокореномическа феност) и работно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтиинцентит и като работна инцентитална икокореномическа заделеност) (вж.
икокореномика). Работното инцентитално икокореномическо участие е
форма на съществуване на работната инцентитална икокореномическа
енергия (working incentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална икокореномическа активност* (working incentital ecocorenomic activity)
(вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална икокореномическа потенциалност*
(working incentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално икоуниреномическо участие)

РБ инцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически инцентит
(РБ инцентитално икокореномическо участие)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиинцентит
(РБ икокореномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

РБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит

РБ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икокореномическа заделеност)

(РБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
работно инцентитално икокореномическо субтиучастие (работен икокореномически субтиинцентит) и (2) работно инцентитално икокореномическо
обтиучастие (работен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икокореномическо участие са: работно
възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (working
reproductional incentital ecocorenomic participation (share)), работно производствено инцентитално икокореномическо участие* (working production
incentital ecocorenomic participation (share)), работно разменно инцентитално икокореномическо участие* (working exchange incentital ecocorenomic
participation (share)), работно разпределително инцентитално икокореномическо участие* (working distributional incentital ecocorenomic participation
(share)), работно потребително инцентитално икокореномическо участие* (working consumption incentital ecocorenomic participation (share)), работно стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (working
protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)), работно следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (working postproduction incentital ecocorenomic participation (share)), работно предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (working beforeconsumption incentital ecocorenomic participation (share)), работно посредническо инцентитално икокореномическо участие* (working intermediationary
incentital ecocorenomic participation (share)), работно бизнес инцентитално
икокореномическо участие* (working business incentital ecocorenomic
participation (share)), работно алокативно инцентитално икокореномическо
участие* (working allocative incentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инцентитално икокореномическо участие*
(individual working incentital ecocorenomic participation (share)), фирмено работно инцентитално икокореномическо участие* (firm working incentital
ecocorenomic participation (share)), обществено работно инцентитално икокореномическо участие* (social working incentital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (working incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и ра-
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до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботно инцентитално създавано икокореномическо участие* (working
incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икокореномическо участие са (1) работно сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (working
sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икокореномически сустатит* (working incentital ecocorenomic
sustatite)], (2) работно субстатно инцентитално икокореномическо участие* (working substatum incentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като работен инцентитален икокореномически субстат* (working incentital
ecocorenomic substatum)], (3) работно запасово инцентитално икокореномическо участие* (working stock incentital ecocorenomic participation (share))
[същото като работен инцентитален икокореномически запас* (working
incentital ecocorenomic stock)], (4) работно сустатантно инцентитално
икокореномическо участие* (working sustatantal incentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като работен инцентитален икокореномически
сустатант* (working incentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИЦИКРУ – инцентитално икокореномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие
(ИЦИКРУ)
(инцентитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИКРУ

Субстатно
ИЦИКРУ

Запасово
ИЦИКРУ

Сустатантно
ИЦИКРУ

(инцентитален икокореномически
сустатит;

(инцентитален икокореномически субстат;

(инцентитален икокореномически
запас;

(инцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически инцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
инцентит)
инцентит)

сустатантен
икокореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРУ]

[външно същество на
ИЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРУ
(работен инцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРУ

(работен инцентитален
икокореномически сустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субстат;

(работен инцентитален
икокореномически запас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
инцентит)

работен субстатен икокореномически инцентит)

работен запасов икокореномически инцентит)

работен сустатантен икокореномически
инцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРУ
(творчески инцентитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(творчески
инцентитален
икокореномически сустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически субстат;

(творчески инцентитален
икокореномически запас;

(творчески инцентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически инцентит)

творчески субстатен икокореномически инцентит)

творчески запасов икокореномически инцентит)

творчески сустатантен икокореномически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРУ]

[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на външно- ние на общото
същество на
то същество на
ИЦИКРУ]
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ИЦИКРУ
сово ИЦИКРУ
тантно
ИЦИКРУ
ИЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен
икокорелен икокорелен икокоремически субсномически за- номически сусномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиинцентит)
инцентит)
чески инценчески инцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{запасова ин- {сустатантна
центитална
инцентиикокореномитална икокоческа удовлетреномическа
вореност}
удовлетвореност}
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномическа супермически сусстанта)
тант)

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ*
(working incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икореномически обтиинцентит,
работна инцентитална икореномическа заделеност, (*) – работен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически субект*
(substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроиз34
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до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство; общо понятие за работна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтиинцентит и като работен инцентитален икономически интерес) и работен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиинцентит и
като работна инцентитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.), една от
формите на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие, една
от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното инцентитално икореномическо обтиучастие е работен икореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна работна оценка на феноменно равнище или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икореномическа
оценка* (objectively-substantivitical working ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Работното инцентитално икореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на работната инцентитална обтиикореномическа
енергия* (working incentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална обтиикореномическа активност* (working incentital obtiecorenomic
activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
работна инцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална обтиикореномическа потенциалност* (working incentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на работното
икореномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1) работна инцентитална икономическа обтизначимост (работен икономически
обтиинцентит) и (2) работен инцентитален икотехномически обтипринос
(работен икотехномически обтиинцентит).
Работната инцентитална икономическа обтизначимост и работният инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на работното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или работна инцентитална икономическа обтизначимост, или работен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват работен инцентитален дялов икореномически обтидиспозат
(working incentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото работно инцентитално икореномическо обтиучастие е работен инцентитален дялов икореномически обтидиспозант (working
incentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на работния инцентитален дялов икореномически обтидиспозант iobpardis (на работното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на работната инцентитална икономическа обтизначимост iobpardis и работния инцентитален икотехномически обтипринос iobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на работния инцентитален дялов икореномически обтидиспозат работната инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на
икореномическо явление) е работна инцентитална икономическа оценка*
(working incentital economic estimatе) на работния инцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
iobpardis = Eiobpardis (iobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eiobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), iobpardis =
tiobpardis е общата работна инцентитална икономическа оценка на работния инцентитален икотехномически обтипринос (total working incentital economic estimatе of the working incentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------iobpardis
aiobpardis =
iobpardis
е средната работна инцентитална икономическа оценка на работния инцентитален икотехномически обтипринос (average working incentital economic estimatе of the working incentital ecotechnomic obticontribution) и
miobpardis =

diobpardis
d iobpardis

е пределната работна инцентитална икономическа оценка на работния
инцентитален икотехномически обтипринос (marginal working incentital
economic estimatе of the working incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(working reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(working production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (working exchange
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително
инцентитално икореномическо обтиучастие* (working distributional
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (working consumption incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (working protoeconomizing incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (working post-production incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (working before-consumption
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (working intermediationary
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (working business incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно инцентитално икореномическо
обтиучастие*
(working
allocative
incentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инценти38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икореномическо обтиучастие* (individual working incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно инцентитално
икореномическо обтиучастие* (firm working incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено работно инцентитално икореномическо обтиучастие* (social working incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (working incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare))
и работно инцентитално създавано икореномическо обтиучастие*
(working incentital gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
работно сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(working sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
работен инцентитален икореномически обтисустатит* (working incentital ecorenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (working substatum incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически обтисубстат* (working incentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (working
stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
инцентитален икореномически обтизапас* (working incentital ecorenomic
obtistock)], (4) работно сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически обтисустатант* (working incentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРОУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРОУ
(работен инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРОУ

(работен инцентитален икореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икореномически обтисубстат;

(работен инцентитален икореномически обтизапас;

(работен инцентитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиинцентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икореномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРОУ
(творчески инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРОУ

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икореномически обтиинцентит)

творчески запасов икореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРОУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ИЦИРОУ]
ИЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРОУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ИЦИРОУ]
тво на
ИЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически субтиинцентит, работна икореномическа феност, (*) – работeн инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект
[на субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical
working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за работна инцентитална икономическа субтизначимост (същото
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до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като работен икономически субтиинцентит и като работна икономическа
феност) и работен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиинцентит и като работна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо
субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното инцентитално икореномическо субтиучастие е работен икореномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working
ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Работното инцентитално
икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната инцентитална субтиикореномическа енергия* (working incentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената работна инцентитална субтиикореномическа
активност* (working incentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна инцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна
инцентитална субтиикореномическа потенциалност* (working incentital
subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на работното инцентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1) работна инцентитална икономическа субтизначимост (работен икономически
субтиинцентит) и (2) работен инцентитален икотехномически субтипринос
(работен икотехномически субтиинцентит).
Работната инцентитална икономическа субтизначимост и работният инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на работното
инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или работна инцентитална
икономическа субтизначимост, или работен инцентитален икотехномически
субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват работен инцентитален дялов икореномически субтидиспозат
(working incentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото работно инцентитално икореномическо субтиучастие е
работен инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (working
incentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на работния инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант isubpardis (на работното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на работната инцентитална
икономическа субтизначимост isubpardis и работния инцентитален икотехномически субтипринос isubpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на работния инцентитален дялов икореномически субтидиспозат работната инцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна инцентитална икономическа
оценка* (working incentital economic estimatе) на работния инцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност).
Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
isubpardis = Eisubpardis (isubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eisubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), isubpardis =
tisubpardis е общата работна инцентитална икономическа оценка на работния инцентитален икотехномически субтипринос (total working incentital economic estimatе of the working incentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------isubpardis
aisubpardis =
isubpardis
е средната работна инцентитална икономическа оценка на работния инцентитален икотехномически субтипринос (average working incentital economic estimatе of the working incentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната работна инцентитална икономическа оценка на работния
инцентитален икотехномически субтипринос (marginal working incentital
economic estimatе of the working incentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икореномическо субтиучастие са: работно възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(working reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(working production incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (working
exchange incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие* (working
distributional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (working
consumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (working
protoeconomizing incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(working post-production incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие*
(working before-consumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно посредническо инцентитално икореномическо субтиучастие*
(working intermediationary incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (working
business incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно инцентитално икореномическо субтиучастие* (working allocative
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual working
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm working incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено работно инцентитално икореномическо субтиучастие* (social working incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (working incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (working incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
работно сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(working sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен инцентитален икореномически субтисустатит* (working
incentital ecorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно инцентитално
икореномическо субтиучастие* (working substatum incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически субтисубстат* (working incentital ecorenomic subtisubstatum)], (3)
работно запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (working
stock incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
инцентитален икореномически субтизапас* (working incentital ecorenomic
subtistock)], (4) работно сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (working sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически субтисустатант* (working incentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРСУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРСУ
(работен инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРСУ

(работен инцентитален икореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икореномически субтисубстат;

(работен инцентитален икореномически субтизапас;

(работен инцентитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиинцентит)

работен субстатен икореномически
субтиинцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРСУ
(творчески инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРСУ

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически субтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиинцентит)

творчески субстатен икореномически субтиинцентит)

творчески запасов икореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически инцентит, (*) – работен
инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на
субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за работна инцентитална икономическа значимост (същото като работен икономически инцентит) и работен инцентитален икотехномически
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------принос (същото като работен икотехномически инцентит), както и общо понятие за работно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като
работен икореномически субтиинцентит и същото като работна икореномическа феност) и работно инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтиинцентит и като работна инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите
на инцентиталното икореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икореномическо участие, една от разновидностите
на изпълнителното инцентитално икореномическо участие и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното
като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). работната инцентитална икореномическа енергия (working incentital
ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената работна инцентитална икореномическа активност*
(working incentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е
кинестично опредметена работна инцентитална икореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална икореномическа потенциалност* (working incentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ инцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икореномическо участие;
РБ икореномически инцентит
(РБ инцентитално икореномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиинцентит
(РБ икореномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икореномическо участие са (1) работна
инцентитална икономическа значимост (работен икономически инцентит) и
(2) работен инцентитален икотехномически принос (работен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) работно инцентитално икореномическо субтиучастие (работен икореномически субтиинцентит) и (2) работно инцентитално икореномическо обтиучастие (работен икореномически обтиинцентит).
Работната инцентитална икономическа значимост и работният инцентитален икотехномически принос като разновидности на работното инцентитално
икореномическо участие (то е или работна инцентитална икономическа значимост, или работен инцентитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват работен инцентитален дялов икореномически диспозат (working incentital partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото работно инцентитално икореномическо участие е работен инцентитален дялов икореномически диспозант (working incentital partitionary ecorenomic disposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на работния инцентитален дялов икореномически диспозант ipardis (на икореномическото
участие) е, че двете му разновидности в лицето на работната инцентитална
икономическа значимост ipardis и работния инцентитален икотехномически
принос ipardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на
работния инцентиталения дялов икореномически диспозат работната инцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна инцентитална икономическа оценка* (working incentital
economic estimatе) на работния инцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
ipardis = Eipardis (ipardis)
(вж. икономическа оценка), където Eipardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), ipardis =
tipardis е общата работна инцентитална икономическа оценка на работния инцентитален икотехномически принос (total working incentital economic estimatе of the working incentital ecotechnomic contribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ipardis
aipardis =
ipardis
е средната работна инцентитална икономическа оценка на работния инцентитален икотехномически принос (average working incentital economic
estimatе of the working incentital ecotechnomic contribution) и
mipardis =

dipardis
d ipardis

е пределната работна инцентитална икономическа оценка на работния
инцентитален икотехномически принос (marginal working incentital
economic estimatе of the working incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икореномическо участие са: работно
възпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (working
reproductional incentital ecorenomic participation (share)), работно производствено инцентитално икореномическо участие* (working production incentital
ecorenomic participation (share)), работно разменно инцентитално икореномическо участие* (working exchange incentital ecorenomic participation (share)),
работно разпределително инцентитално икореномическо участие*
(working distributional incentital ecorenomic participation (share)), работно потребително инцентитално икореномическо участие* (working consumption
incentital ecorenomic participation (share)), работно стопанствено инцентитално икореномическо участие* (working protoecono-mizing incentital
ecorenomic participation (share)), работно следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (working post-production incentital ecorenomic
participation (share)), работно предипотребително инцентитално икореномическо участие* (working before-consumption incentital ecorenomic
participation (share)), работно посредническо инцентитално икореномическо участие* (working intermediationary incentital ecorenomic participation
(share)), работно бизнес инцентитално икореномическо участие* (working
business incentital ecorenomic participation (share)), работно алокативно инцентитално икореномическо участие* (working allocative incentital
ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инцентитално икореномическо участие* (individual working incentital ecorenomic
participation (share)), фирмено работно инцентитално икореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (firm working incentital ecorenomic participation (share)), обществено
работно инцентитално икореномическо участие* (social working incentital
ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икореномическо участие* (working incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и работно
инцентитално създавано икореномическо участие* (working incentital gived
ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икореномическо участие са (1) работно сустатитно инцентитално икореномическо участие* (working sustatitic
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икореномически сустатит* (working incentital ecorenomic sustatite)], (2)
работно субстатно инцентитално икореномическо участие* (working
substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икореномически субстат* (working incentital ecorenomic substatum)], (3) работно запасово инцентитално икореномическо участие*
(working stock incentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен
инцентитален икореномически запас* (working incentital ecorenomic stock)],
(4) работно сустатантно инцентитално икореномическо участие*
(working sustatantal incentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икореномически сустатант* (working incentital
ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно ИЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
ИЦИРУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИРУ
(работен инцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРУ

(работен инцентитален икореномически сустатит;

(работен инцентитален икореномически субстат;

(работен инцентитален икореномически запас;

(работен инцентитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически инцентит)

работен субстатен икореномически инцентит)

работен запасов
икореномически инцентит)

работен сустатантен икореномически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически
инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРУ
ИЦИРУ
ИЦИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субстантит)

унисъзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова инценти-тална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически обтиинцентит, работна инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – работен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно
равнище като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически субект* (substantivitical working ecounirenomic subject)] във
икоуниреномическото възпроизводство; работна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтиинцентит и като
работен инцентитален икономически интерес) и работен инцентитален
икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обти70
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентит и като работна инцентитална икотехномическа задаеност), взети
заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и един
от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic
work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна работна оценка на феноменно равнище или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съцидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical working ecounirenomic
appraisement) на феноменно равнище. Работното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната инцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (working incentital obtiecounirenomic
energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената работна инцентитална обтиикоуниреномическа активност*
(working incentital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна инцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (working incentital
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ нцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално икоуниреномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (working production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working exchange incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
работно разпределително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working distributional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
работно потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
работно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working post-production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working before-consumption incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working intermediationary incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working business incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working allocative incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual working incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm working incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social working incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икоуниномическо обтиучастие* (working incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(obtishare)) и работно инцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (working incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
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до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са
(1) работно сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен инцентитален икоуниреномически обтисустатит*
(working incentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working substatum incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (working incentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (working stock incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически
обтизапас* (working incentital ecounirenomic obtistock)], (4) работно
сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working
sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
работен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (working
incentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРОУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРОУ
(работен инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРОУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРОУ
ИЦИУРОУ
во ИЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически
субтиинцентит, работна икоуниреномическа феност, (*) – работен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически
субект* (substantivitical working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работна инцентитална икономическа субтизначи81
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост (същото като работен икономически субтиинцентит и като работна
икономическа феност) и работен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиинцентит и като работна
икотехномическа феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.),
една от формите на съзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Работното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка на феноменно
равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
working
ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище. Работното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната
инцентитална субтиикоуниреномическа енергия* (working incentital
subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна инцентитална субтиикоуниреномическа активност* (working incentital subtiecounirenomic activity) (вж.
субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна
инцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена работна инцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (working incentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ нцентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икоуниреномическо участие;РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално икоуниреномическо участие)

РБ- инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ- икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
работно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно производствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working exchange incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно разпределително инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working distributional incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно потребително инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно стопанствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)),
работно
следпроизводствено
инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (working post-production incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working beforeconsumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
посредническо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
intermediationary incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
business incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
allocative incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual working incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
working incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social working
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (working incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно инцентитално създавано икоуниреномическо суб-
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (working incentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са
(1) работно сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен инцентитален икоуниреномически субтисустатит*
(working incentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working substatum
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (working incentital
ecounirenomic subtisubstatum)], (3) работно запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working stock incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически субтизапас* (working incentital ecounirenomic subtistock)], (4)
работно сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически субтисустатант*
(working incentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРСУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

91

794

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРСУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРСУ
ИЦИУРСУ
во ИЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически инцентит, (*) – работен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно
равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически субект*
(substantivitical working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работна инцентитална икономическа значимост (същото като
икономически инцентит) и работен инцентитален икотехномически принос
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като работен икотехномически инцентит), взети заедно като цялостно единство, както и общо понятие за работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтиинцентит и същото като работна икоуниреномическа феност) и работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтиинцентит и като работна инцентитална икоуниреномическа
заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното
инцентитално икоуниреномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Работното инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на работната инцентитална икоуниреномическа енергия (working
incentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената работна инцентитална икоуниреномическа
активност* (working incentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа
активност). То е кинестично опредметена работна инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна инцентитална икоуниреномическа потенциалност* (working incentital
ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо участие (вж.
фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

РБ нцентитален
икотехномически
принос;
С икотехномически инцентит
(РБ инцентитално
икотехномическо
участие;
РБ инцентитален
икотехномически
принос)

РБ инцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически инцентит
(РБ инцентитално икоуниреномическо участие)

РБ инцентитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиинцентит
(РБ икономическа
феност)

РБ инцентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиинцентит
(РБ икотехномическа феност)

РБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиинцентит
(РБ икоуниреномическа феност)

РБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиинцентит
(РБ инцентитална
икономическа заделеност;
РБ инцентитален
икономически интерес)

РБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиинцентит
(РБ инцентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиинцентит
(РБ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) работно инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие (работен икоуниреномически субтиинцентит) и (2) работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо участие са: работно
възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (working
reproductional incentital ecounirenomic participation (share)), работно производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (working production
incentital ecounirenomic participation (share)), работно разменно инцентитално икоуниреномическо участие* (working exchange incentital ecounirenomic
participation (share)), работно разпределително инцентитално икоуниреномическо участие* (working distributional incentital ecounirenomic participation
(share)), работно потребително инцентитално икоуниреномическо участие* (working consumption incentital ecounirenomic participation (share)), работно стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(working protoeconomizing incentital ecounirenomic participation (share)), работно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(working post-production incentital ecounirenomic participation (share)), работно
предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (working
before-consumption incentital ecounirenomic participation (share)), работно посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (working intermediationary incentital ecounirenomic participation (share)), работно бизнес инцентитално икоуниреномическо участие* (working business incentital
ecounirenomic participation (share)), работно алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (working allocative incentital ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно инцентитално икоуниреномическо участие* (individual working incentital ecounirenomic
participation (share)), фирмено работно инцентитално икоуниреномическо
участие* (firm working incentital ecounirenomic participation (share)), обществено работно инцентитално икоуниреномическо участие* (social working
incentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (working incentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
95

798

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно инцентитално създавано икоуниреномическо участие* (working
incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) работно сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (working
sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен
инцентитален икоуниреномически сустатит* (working incentital
ecounirenomic sustatite)], (2) работно субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (working substatum incentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически субстат*
(working incentital ecounirenomic substatum)], (3) работно запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (working stock incentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически запас* (working incentital ecounirenomic stock)], (4) работно сустатантно
инцентитално икоуниреномическо участие* (working sustatantal incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически сустатант* (working incentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното
икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРУ – инцентитално икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие
(ИЦИУРУ)
(инцентитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИУРУ

Субстатно
ИЦИУРУ

Запасово
ИЦИУРУ

Сустатантно
ИЦИУРУ

(инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субстат;

(инцентитален икоуниреномически
запас;

(инцентитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически инцентит)

субстатен икоуниреномически инцентит)

запасов икоуниреномически инцентит)

сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРУ]

[външно същество на
ИЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ

{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид икоуниреномически специ(вид специфант
фант)
на икоуниреномически сустит)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРУ

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
запас;

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
инцентит)

работен субстатен икоуниреномически
инцентит))

работен запасов
икоуниреномически инцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
инцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуни
реномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРУ
ИЦИУРУ
во ИЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО НАДСТРОЕЧНО БЛАГО (working superstructural good) (ки) –
във:
икономическо-обусловено работно надстроечно благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо).
РАБОТНО ПОДДЪРЖАЩО БЛАГО* (working sustenance /sustaining/ good)
(подразбира се като дейностно поддържащо благо), артификасно поддържащо благо, работно базово благо, работно префикасно благо, артипрефикасно благо, (*) – работно благо, създадено от поддържаща дейност*
(sustenance /sustaining/ activity /work/) на хората (изработено, изкуствено, неприродно поддържащо благо), което се използва за удовлетворяване на някакви
103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поддържащи потребности* (sustenance /sustaining/ needs /necessities/) [същото като префикасни потребности* (preffectual needs /necessities/)] на социума,
към които се числят (а) поддържащи потребности на поддържащата сфера и
(б) поддържащи потребности на супериалната сфера]. По определение работното поддържащо благо е потребно работно поддържащо благо (useful
working sustenance /sustaining/ good). Тъй като то винаги е социално-полезно и
удовлетворява някакви поддържащи социо-потребности, се означава още като
артификасно поддържащо благо. Представлява една от основните разновидности на работното благо [другата основна разновидност на работното благо е супериалното благо (същото като суфикасно благо)].
Работното поддържащо благо може да бъде както материално работно
поддържащо благо* (materal working sustenance /sustaining/ good) [същото като материално артификасно поддържащо благо* (materal artiffectual
sustenance /sustaining/ good)], така и нематериално работно поддържащо
благо* (immateral working sustenance /sustaining/ good) [същото като нематериално артификасно поддържащо благо* (immateral artiffectual sustenance
/sustaining/ good)]. Съвкупност от работни поддържащи блага в определен обхват образува работно поддържащо богатство* (working sustenance /sustaining/
wealth) [същото като артификасно поддържащо богатство* (artiffectual
sustenance /sustaining/ wealth)] в същия обхват. То се подразделя на материално работно поддържащо богатство* (materal working sustenance /sustaining/
wealth) [същото като материално артификасно поддържащо богатство*
(materal artiffectual sustenance /sustaining/ wealth)] и нематериално работно
поддържащо богатство* (immateral working sustenance /sustaining/ wealth)
[същото като нематериално артификасно поддържащо богатство*
(immateral artiffectual sustenance /sustaining/ wealth)]. В сферата на поддържащата дейност, където се създава работното поддържащо благо се конституира
понятието за артипрефикасност* (artipreffectuality /artiprefficacy/) (вж. ефикасност) със своите многобройни разновидности, в т.ч. средна артипрефикасност* (average artiffectuality /artifficacy/) и пределна артипрефикасност*
(marginal artiffectuality /artifficacy/).
Според възпроизводствения обхват на поддържането разновидности на
работното поддържащо благо са работното поддържащо консуматорско
благо* (working sustenance /sustaining/ consumptionary good), работното поддържащо стопанско благо* (working sustenance /sustaining/ protoeconomic
good), работното поддържащо икономическо благо (същото като работното
икономическо благо), работното поддържащо пазарно-икономическо бла104
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------го* (working sustenance /sustaining/ marketly-economic good) и работното поддържащо финансово-пазарно-икономическо благо* (working sustenance
/sustaining/ financially-marketly-economic good).
РАБОТНО ПОДДЪРЖАЩО БОГАТСТВО* (working sustenance /sustaining/
wealth) – вж. работно поддържащо благо.
РАБОТНО ПОДДЪРЖАЩО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (working
sustenance /sustaining/ economic good) – същото като работно икономическо
благо.
РАБОТНО ПРЕФИКАСНО БЛАГО* (working preffectual good) – същото като работно поддържащо благо.
РАБОТНО ПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (working
preffectual economic good) – същото като работно икономическо благо.
РАБОТНО СУПЕРИАЛНО БЛАГО* (working superial /superstructurial/ good)
– същото като супериално благо.
РАБОТНО СУПЕРИАЛНО БЛАГО(working superial /superstructurial/ good)
(ки) – във:
икономическо-обусловено работно супериално благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
работно супериално благо (същото като супериално благо).
РАБОТНО СУФИКАСНО БЛАГО* (working suffectual good) – същото като
супериално благо.
РАБОТНО СУФИКАСНО БЛАГО (working suffectual good) (ки) – във:
икономическо-обусловено работно суфикасно благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
работно суфикасно благо (същото като супериално благо).
РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически
обтитрансцентит, работна трансцентитална икокореномическа заделеност, (*) – работен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя учас105
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от работна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтитрансцентит и като работен икономически интерес) и работен трансцентитален
икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтитрансцентит и като работна икотехномическа зададеност) (както и общо
понятие за работно трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и
за работна трансцентитална икономическа обтизначимост и работен трансцентитален икотехномически обтипринос) и работно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работната трансцентитална икономическа обтизначимост е работна икономическа оценка на работния трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа*
(ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е работен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical working ecocorenomic
appraisement) на същностно равнище. Работното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната трансцентитална
обтиикокореномическа
енергия*
(working
transcentital
obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената работна трансцентитална обтиикокореномическа активност* (working transcentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална обтиикокореномическа потенциал106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (working transcentital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икокореномическо обтиучастие (наред със работното уницентитално икокореномическо обтиучастие, работното центитално икокореномическо обтиучастие и работното
инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под
работно икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира работното
трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ трансцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
РБ икокореномическо участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтитрансцентит
(РБ икокореномическа ценностност;
РБ икокореномическа отдаденост)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

РБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореноми-чески обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
РБ икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working reproductional transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (working production transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working exchange transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working distributional transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно потребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working consumption transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working protoeconomizing transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working post-production
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working
before-consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(working
intermediationary
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation
(obtishare)), работно бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working business transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working allocative transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual working transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm working transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (social working transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (absolute
working transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative
working transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно транс109
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икокореномическо обтиучастие* (labourly-determinate working
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено
работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physicallydeterminate working transcentital ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (working transcentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и работно трансцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (working transcentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са
(1) работно сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен трансцентитален икокореномически обтисустатит* (working transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working substatum
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
трансцентитален икокореномически обтисубстат* (working transcentital
ecocorenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working stock transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически обтизапас* (working transcentital ecocorenomic obtistock)], (4)
работно сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен трансцентитален икокореномически обтисустатант* (working transcentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – трансцентитално икокореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
обтиучастие
(ТЦИКРОУ)
(трансцентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРОУ

Субстатно
ТЦИКРОУ

Запасово
ТЦИКРОУ

Сустатантно
ТЦИКРОУ

(трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
обтизапас;

(трансцентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтитрансцен- обтитрансцентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРОУ]

[външно същество на
ТЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРОУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно
но (удовлетво- (удовлетворяваряващо) суста- що) субстатно
титно
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидателен трансцентиен трансцентален икокоретитален икономически обкореномичестисубстат;
ки обтисустатит;

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ТЦИКРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИКРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисустатант;

унисъзидателен сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икокосустатантен
реномически
икокореномиобтитрансценчески обтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически субтитрансцентит, работна икокореномическа ценностност, работна икокореномическа отдаденост, (*) – работен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical
working ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна
трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтитрансцентит и като работна икономическа ценност) и работен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтитрансцентит и като работно икотехномическо
усърдие) (както и общо понятие за работно трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за работна трансцентитална икономическа субтизначимост и работентрансцентитален икотехномически субтипринос) и
работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където работната
трансцентитална икономическа субтизначимост е работна икономическа оценка на работния трансцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.),
една от формите на съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално
икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Работното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е работен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка на
същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективносубстантивностна работна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical working ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Работното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната трансцентитална субтиикокореномическа
енергия* (working transcentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна
трансцентитална
субтиикокореномическа
активност*
(working
transcentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна
трансцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (working
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икокореномическо субтиучастие (наред със работното уницентитално икокореномическо субтиучастие, работното центитално икокореномическо субтиучастие и работното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е посочено
друго, под работно икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира
работното трансцентитално икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ трансцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
РБ икокореномическо участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтитрансцентит
(РБ икокореномическа ценностност;
РБ икокореномическа отдаденост)

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит

РБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтитрансцентит

(РБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
РБ икоуниреноми-ческа заделеност)

(РБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
РБ икокореномическа заделеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икореномическа
заделеност;
РБ икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са:
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствено работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working reproductional transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно производствено трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (working production transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working exchange transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working distributional transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително трансцентитално
икокореномическо субтиучастие* (working consumption transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working protoeconomizing
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working
post-production transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working before-consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно посредническо трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (working intermediationary transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working business transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working allocative transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual working
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm working
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social working
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (absolute
working transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (relative
working transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно транс121
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икокореномическо субтиучастие* (labourly-determinate working
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(physically-determinate working transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (working transcentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно трансцентитално създавано икокореномическо
субтиучастие* (working transcentital gived ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
са (1) работно сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически
субтисустатит* (working transcentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(working substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически субтисубстат*
(working transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) работно запасово
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
трансцентитален икокореномически субтизапас* (working transcentital
ecocorenomic subtistock)], (4) работно сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatantal transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (working transcentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – трансцентитално икокореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ТЦИКРСУ)
(трансцентитален икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРСУ

Субстатно
ТЦИКРСУ

Запасово
ТЦИКРСУ

Сустатантно
ТЦИКРСУ

(трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(трансцентитален икокореномически
субтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
субтизапас;

(трансцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтитранссубтитрансцентит)
центит)

сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРСУ]

[външно същество на
ТЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРСУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРСУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРСУ
(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(работен трансцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически субтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически субтитрансцентит)

работен запасов икокореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
сметна субти- сметна субтизадоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРСУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(изпълнителен (изпълнителен
трансцентитаИзпълнително трансцентитален
икокорелен
икокорено(задоволяващо)
номически
мически субтиТЦИКРСУ
субтисустатит;
субстат;
(изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
трансцентитсустатитен
субстатен икоален икокореикокореномикореномически
номически субчески субтит- субтитрансцентисубстантит)
рансцентит)
тит)
[външно със[външно със[външно състотояние на
тояние на ця- яние на вътрешТЦИКРСУ]
лостното съното същество
{трансцентищество на
на ТЦИКРСУ]
тална икокоТЦИКРСУ]
реномическа
{субстатна
субтизадоволе- {сустатитна
трансцентитрансцентиност}
тална икокотална икоко(вид икокорено- реномическа
реномическа
мическа форма)
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икокореномиикокореноческа
субстанмически сусция)
тит)

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРСУ
сово
тантно
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически суб- номически субтисубстат;
ки субтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномисубтитрансценсубтитрансценчески субтитчески субтиттит)
тит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРСУ]
щество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
субтиудовлесубтиудовлесубтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (working transcentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически трансцентит, (*) – работен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на
същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic subject)] във икокореномическото
възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа ди129

832

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зюнкция) от работна трансцентитална икономическа значимост (същото като работен икономически трансцентит) и работен трансцентитален икотехномически принос (същото като работен икотехномически трансцентит)
(както и общо понятие за работно трансцентитално икореномическо участие
(в т.ч. за работна трансцентитална икономическа значимост и работен
трансцентитален икотехномически принос) и работно трансцентитално
икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности), където работната трансцентитална икономическа
значимост е работна икономическа оценка на работния трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икокореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като
състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо
понятие за работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтитрансцентит и като работна
икокореномическа отдаденост) и работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтитрансцентит и като работна трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж.
икокореномика). Работното трансцентитално икокореномическо участие е
форма на съществуване на работната трансцентитална икокореномическа
енергия (working transcentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна трансцентитална икокореномическа активност* (working transcentital ecocorenomic
activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална икокореномическа потенциалност* (working transcentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа
потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икокореномическо участие (наред със работното уницентитално икокореномическо участие, работното центитално икокореномическо участие и работното инцентитално
икокореномическо участие). Ако не е посочено друго, под работно икокоре-
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо участие обикновено се подразбира работното трансцентитално
икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ трансцентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
РБ икокореномическо участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтитрансцентит
(РБ икокореномическа ценностност;
РБ икокореномическа отдаденост)

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит

РБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореноми-чески обтитрансцентит

(РБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

(РБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
РБ икокореномическа заделеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (работен икоко132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически субтитрансцентит) и (2) работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (работен икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икокореномическо участие са: работно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие*
(working reproductional transcentital ecocorenomic participation (share)), работно
производствено трансцентитално икокореномическо участие* (working
production transcentital ecocorenomic participation (share)), работно разменно
трансцентитално икокореномическо участие* (working exchange transcentital ecocorenomic participation (share)), работно разпределително трансцентитално икокореномическо участие* (working distributional transcentital
ecocorenomic participation (share)), работно потребително трансцентитално икокореномическо участие* (working consumption transcentital
ecocorenomic participation (share)), работно стопанствено трансцентитално икокореномическо участие* (working protoeconomizing transcentital
ecocorenomic participation (share)), работно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие* (working post-production transcentital
ecocorenomic participation (share)), работно предипотребително трансцентитално икокореномическо участие* (working before-consumption
transcentital ecocorenomic participation (share)), работно посредническо трансцентитално икокореномическо участие* (working intermediationary
transcentital ecocorenomic participation (share)), работно бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (working business transcentital
ecocorenomic participation (share)), работно алокативно трансцентитално
икокореномическо участие* (working allocative transcentital ecocorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално
икокореномическо участие* (individual working transcentital ecocorenomic
participation (share)), фирмено работно трансцентитално икокореномическо участие* (firm working transcentital ecocorenomic participation (share)), обществено работно трансцентитално икокореномическо участие* (social
working transcentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икокореномическо участие* (absolute working
transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително работно трансцентитално икокореномическо участие* (relative working transcentital
ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа опре133
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------деленост – трудово-определено работно трансцентитално икокореномическо участие* (labourly-determinate working transcentital ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено работно трансцентитално икокореномическо участие* (physically-determinate working transcentital ecocorenomic
participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (working transcentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
работно трансцентитално създавано икокореномическо участие* (working transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икокореномическо участие са (1)
работно сустатитно трансцентитално икокореномическо участие*
(working sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
работен трансцентитален икокореномически сустатит* (working
transcentital ecocorenomic sustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (working substatum transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален
икокореномически субстат* (working transcentital ecocorenomic substatum)],
(3) работно запасово трансцентитално икокореномическо участие*
(working stock transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален икокореномически запас* (working transcentital
ecocorenomic stock)], (4) работно сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (working sustatantal transcentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като работен трансцентитален икокореномически сустатант* (working transcentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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Работно (сметно) ТЦИКРУ
(работен трансцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРУ

(работен трансцентитален
икокореномически сустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субстат;

(работен трансцентитален
икокореномически запас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
трансцентит)

работен субстатен икокореномически трансцентит)

работен запасов икокореномически
трансцентит)

работен сустатантен икокореномически
трансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически запас;

(творчески
трансцентитален икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически трансцентит)

творчески субстатен икокореномически
трансцентит)

творчески запасов икокореномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
изгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същесттво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
изгодност}
игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
су-перстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа субстант)
сустит)
станта)
танция)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически обтитрансцентит, работна трансцентитална икореномическа заделеност, (*) – работен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически
субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; общо понятие за работна трансцентитална икономическа
обтизначимост (същото като работен икономически обтитрансцентит и като работен трансцентитален икономически интерес) и работен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтитрансцентит и като работна трансцентитална икотехномическа
задаеност); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо
обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално
икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното
трансцентитално икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази
на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние
на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното трансцентитално икореномическо обтиучастие е работен икореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка
на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективносубстантивностна работна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical working ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Работното трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната трансцентитална обтиикореномическа енергия*
(working transcentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна трансцентитална обтиикореномическа активност* (working transcentital obtiecorenomic
activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
работна трансцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална обтиикореномическа потенциалност* (working transcentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икореномическо обтиучастие (наред със работното уницентитално икореномическо обтиучастие,
работното центитално икореномическо обтиучастие и работното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под работно икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира работното трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на работното трансцентиталното
икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, обти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
работна трансцентитална икономическа обтизначимост (работен икономически обтитрансцентит) и (2) работен трансцентитален икотехномически
обтипринос (работен икотехномически обтитрансцентит).
Работната трансцентитална икономическа обтизначимост и работният
трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на работното трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или работна трансцентитална икономическа обтизначимост, или работен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват работен трансцентитален дялов икореномически
обтидиспозат (working transcentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото работно трансцентитално икореномическо обтиучастие е работен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант (working transcentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на работния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на работното
икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на работната трансцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и работния трансцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на работния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат работната трансцентитална икономическа
обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна
трансцентитална икономическа оценка* (working transcentital economic
estimatе) на работния трансцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата работна трансцентитална икономическа оценка на
работния трансцентитален икотехномически обтипринос (total working
transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната работна трансцентитална икономическа оценка на работния
трансцентитален икотехномически обтипринос (average working
transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic
obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната работна трансцентитална икономическа оценка на работния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal working
transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (working production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разменно трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (working exchange transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разпределително трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (working distributional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно потребително трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (working consumption transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно стопанствено трансцентитално икореномическо
обтиучастие*
(working
protoeconomizing
transcentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (working post-production transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working beforeconsumption transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
посредническо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working
intermediationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
бизнес трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working business
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working allocative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (working allocative transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (individual working transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (firm working transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено работно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social working transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute working transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително работно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative working
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate working transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено работно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (physically-determinate
working transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (working transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и работно трансцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (working transcentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) работно сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен трансцентитален икореномически обтисустатит*
(working transcentital ecorenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working substatum transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически обтисубстат* (working transcentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (working stock transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически обтизапас* (working transcentital ecorenomic obtistock)], (4) работно сустатантно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatantal
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
трансцентитален икореномически обтисустатант* (working transcentital
ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Работно (сметно) ТЦИРОУ
(работен трансцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРОУ

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически обтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтитрансцентит)

работен субстатен икореномически обтитрансцентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Творческо
(ползваемо)
ТЦИРОУ
(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРОУ

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРОУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически субтитрансцентит, работна икореномическа ценностност, работна икореномическа отдаденост, (*) – работен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за работна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтитрансцентит и като работна икономическа ценност) и работен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтитрансцентит и като работно икотехномическо
усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо
субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално
икореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното
трансцентитално икореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното трансцентитално икореномическо субтиучастие е работен икореномически ингредиент
в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна
оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата
субстантивностна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна работна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical working ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Работното трансцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната трансцентитална субтиикореномическа енергия*
(working transcentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна трансцентитална
субтиикореномическа
активност*
(working
transcentital
subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална субтиикореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална субтиикореномическа потенциалност* (working transcentital subtiecorenomic
potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икореномическо субтиучастие (наред със работното уницентитално икореномическо субтиучастие,
работното центитално икореномическо субтиучастие и работното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под работно икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира работното
трансцентитално икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит
(РБ икореномическа
ценностност;
РБ икореномическа
отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на работното трансцентитално
икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
работна трансцентитална икономическа субтизначимост (работен икономически субтитрансцентит) и (2) работен трансцентитален икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтитрансцентит).
Работната трансцентитална икономическа субтизначимост и работният
трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на работното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или работна трансцентитална икономическа субтизначимост, или работен трансцентитален
икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват работен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (working transcentital partitionary ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото работно трансцентитално икореномическо субтиучастие е работен трансцентитален дялов
икореномически субтидиспозант (working transcentital partitionary ecorenomic
subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на работния трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант
tsubpardis (на работното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на работната трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и работния трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на
работния трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат работната
трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна трансцентитална икономическа оценка*
(working transcentital economic estimatе) на работния трансцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата работна трансцентитална икономическа оценка на
работния трансцентитален икотехномически субтипринос (total working
transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната работна трансцентитална икономическа оценка на работния
трансцентитален икотехномически субтипринос (average working transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната работна трансцентитална икономическа оценка на работния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal working
transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икореномическо субтиучастие са: работно възпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working reproductional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно производствено трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (working production transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working exchange transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (working distributional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно потребително трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (working consumption transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно стопанствено трансцентитално икореномическо
субтиучастие*
(working
protoeconomizing
transcentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working post-production transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working before-consumption
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно посредническо
трансцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(working
intermediationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working
business transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алока158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working
allocative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(individual working transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (firm
working transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (social working
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
working transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
работно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative
working transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourly-determinate working
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено
работно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (physicallydeterminate working transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (working transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно трансцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (working transcentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) работно сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен трансцентитален икореномически субтисустатит* (working transcentital ecorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working substatum
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
трансцентитален икореномически субтисубстат* (working transcentital
ecorenomic subtisubstatum)], (3) работно запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working stock transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален ико159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически субтизапас* (working transcentital ecorenomic subtistock)], (4) работно сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(working sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически субтисустатант*
(working transcentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – трансцентитално икореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икореномическо субтиучастие
(ТЦИРСУ)
(трансцентитален икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРСУ

Субстатно
ТЦИРСУ

Запасово
ТЦИРСУ

Сустатантно
ТЦИРСУ

(трансцентитален икореномически субтисустатит;

(трансцентитален икореномически субтисубстат;

(трансцентитален икореномически субтизапас;

(трансцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

субстатен икореномически
субтитрансцентит)

запасов икореномически
субтитрансцентит)

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРСУ]

[външно същество на
ТЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРСУ
(работен трансцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРСУ

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтитрансцентит)

работен субстатен икореномически субтитрансцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРСУ
(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРСУ

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически трансцентит, (*) – работен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно
равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икореномически
субект [на субстантивностен работен икореномически субект*
(substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за работна трансцентитална икономическа значимост (същото като работен икономически трансцентит) и работен транс167
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически принос (същото като работен икотехномически
трансцентит), както и общо понятие за работно трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически субтитрансцентит и същото като работна икореномическа ценностност и като работна
икореномическа отдаденост) и работно трансцентитално икореномическо
обтиучастие (същото като работен икореномически обтитрансцентит и като работна трансцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие
(вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икореномическо
участие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Работното трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на работната трансцентитална
икореномическа енергия (working transcentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна
трансцентитална икореномическа активност* (working transcentital
ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена работна трансцентитална икореномическа потенциалност* (working transcentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икореномическо участие
(наред със работното уницентитално икореномическо участие, работното
центитално икореномическо участие и работното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под работно икореномическо
участие обикновено се подразбира работното трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално икотехномическо
участие;
РБ икотехномически принос)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитално икореномическо
участие;
РБ икореномически
трансцентит
(РБ трансцентитално
икореномическо
участие;
РБ икореномическо
участие)

РБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически
субтитрансцентит

(РБ икореномическа ценностност;
РБ икореномическа отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икореномическа заделеност;
РБ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икореномическо участие са (1) работна трансцентитална икономическа значимост (работен икономически
трансцентит) и (2) работен трансцентитален икотехномически принос (работен икотехномически трансцентит), а според общностния икореномически
статут негови разновидности са (1) работно трансцентитално икореномическо субтиучастие (работен икореномически субтитрансцентит) и (2) работно трансцентитално икореномическо обтиучастие (работен икореномически обтитрансцентит).
Работната трансцентитална икономическа значимост и работният трансцентитален икотехномически принос като разновидности на работното трансцентитално икореномическо участие (то е или работна трансцентитална икономическа значимост, или работен трансцентитален икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват работен трансцентитален дялов икореномически диспозат (working
transcentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а
самото работно трансцентитално икореномическо участие е работен трансцентитален дялов икореномически диспозант (working transcentital
partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на работния трансцентитален дялов икореномически
диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности
в лицето на работната трансцентитална икономическа значимост tpardis и
работния трансцентитален икотехномически принос tpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на работния трансцентиталения
дялов икореномически диспозат работната трансцентитална икономическа
значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна трансцентитална икономическа оценка* (working transcentital economic estimatе)
на работния трансцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата работна трансцентитална икономическа оценка на работния трансцентитален икотехномически принос (total working transcen-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic
contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната работна трансцентитална икономическа оценка на работния
трансцентитален икотехномически принос (average working transcentital
economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната работна трансцентитална икономическа оценка на работния трансцентитален икотехномически принос (marginal working
transcentital economic estimatе of the working transcentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икореномическо участие са: работно
възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (working
reproductional transcentital ecorenomic participation (share)), работно производствено трансцентитално икореномическо участие* (working production
transcentital ecorenomic participation (share)), работно разменно трансцентитално икореномическо участие* (working exchange transcentital ecorenomic
participation (share)), работно разпределително трансцентитално икореномическо участие* (working distributional transcentital ecorenomic participation
(share)), работно потребително трансцентитално икореномическо участие* (working consumption transcentital ecorenomic participation (share)), работно стопанствено трансцентитално икореномическо участие*
(working protoecono-mizing transcentital ecorenomic participation (share)), работно следпроизводствено трансцентитално икореномическо участие*
(working post-production transcentital ecorenomic participation (share)), работно
предипотребително трансцентитално икореномическо участие* (working
before-consumption transcentital ecorenomic participation (share)), работно посредническо трансцентитално икореномическо участие* (working intermediationary transcentital ecorenomic participation (share)), работно бизнес
трансцентитално икореномическо участие* (working business transcentital
ecorenomic participation (share)), работно алокативно трансцентитално
171

874

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо участие* (working allocative transcentital ecorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално
икореномическо участие* (individual working transcentital ecorenomic
participation (share)), фирмено работно трансцентитално икореномическо
участие* (firm working transcentital ecorenomic participation (share)), обществено работно трансцентитално икореномическо участие* (social working
transcentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икореномическо участие* (absolute working
transcentital ecorenomic participation (share)) и относително работно трансцентитално икореномическо участие* (relative working transcentital
ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно трансцентитално икореномическо
участие* (labourly-determinate working transcentital ecorenomic participation
(share)) и физическо-определено работно трансцентитално икореномическо участие* (physically-determinate working transcentital ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икореномическо
участие* (working transcentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
работно трансцентитално създавано икореномическо участие* (working
transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икореномическо участие са (1) работно сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (working
sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен
трансцентитален икореномически сустатит* (working transcentital
ecorenomic sustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икореномическо участие* (working substatum transcentital ecorenomic participation
(share)) [същото като работен трансцентитален икореномически субстат*
(working transcentital ecorenomic substatum)], (3) работно запасово трансцентитално икореномическо участие* (working stock transcentital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен трансцентитален икореномически запас* (working transcentital ecorenomic stock)], (4) работно сустатантно
трансцентитално икореномическо участие* (working sustatantal transcentital
ecorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически сустатант* (working transcentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното
икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИРУ – трансцентитално икореномическо участие)

Трансцентитално икореномическо участие
(ТЦИРУ)
(трансцентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИРУ

Субстатно
ТЦИРУ

Запасово
ТЦИРУ

Сустатантно
ТЦИРУ

(трансцентитален икореномически сустатит;

(трансцентитален икореномически субстат;

(трансцентитален икореномически запас;

(трансцентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически трансцентит)

субстатен икореномически
трансцентит)

запасов икореномически
трансцентит)

сустатитен
икореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРУ]

[външно същество на
ТЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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Сътворително
(пригодно)
ТЦИРУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Работно (сметно) ТЦИРУ
(работен трансцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРУ

(работен трансцентитален икореномически
сустатит;

(работен трансцентитален икореномически
субстат;

(работен трансцентитален
икореномически запас;

(работен трансцентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически трансцентит)

работен субстатен икореномически трансцентит)

работен запасов
икореномически трансцентит)

работен сустатантен икореномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Творческо
(ползваемо)
ТЦИРУ
(творчески
трансцентитален икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ТЦИРУ

(творчески
трансцентитален икореномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икореномически запас;

(творчески
трансцентитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически
трансцентит)

творчески субстатен икореномически трансцентит)

творчески запасов икореномически трансцентит)

творчески сустатантен икореномически
трансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ТЦИРУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ТЦИРУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРУ
ТЦИРУ
ТЦИРУ

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически
обтитрансцентит, работна трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – работен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен
работен икоуниреномически субект* (substantivitical working ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтитрансцентит и като работен трансцентитален икономически интерес) и
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтитрансцентит и като работна трансцентитална
икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една
от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
(вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективносубстантивностна работна икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical working ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Работното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната трансцентитална обтиикоуниреномическа
енергия* (working transcentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна трансцентитална обтиикоуниреномическа активност* (working transcentital
obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (working transcentital
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо обтиучастие (наред със работното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, работното центитално икоуниреномическо обтиучастие и работното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е посочено
друго, под работно икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира работното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икотехномическо
участие;
РБ икотехномически
принос)

но икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитал-

Фиг. 1. Работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
работно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно производствено трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(working
production
transcentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working exchange transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (working distributional transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working consumption
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(working
protoeconomizing transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working post-production transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working before-consumption transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working intermediationary transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(working
business
transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working allocative transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual
working transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm working
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено работно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social working
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (absolute
working transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------working transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (labourly-determinate
working transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(physically-determinate working transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (working transcentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и работно трансцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (working transcentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са (1) работно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит* (working transcentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически обтисубстат*
(working transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working stock
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (working transcentital
ecounirenomic obtistock)], (4) работно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatantal transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (working transcentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното
икоуниреномическо
обтиучастие
едновременно
според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие
(ТЦИУРОУ)
(трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРОУ

Субстатно
ТЦИУРОУ

Запасово
ТЦИУРОУ

Сустатантно
ТЦИУРОУ

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРОУ]

[външно същество на
ТЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРОУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРОУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРОУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРОУ
ТЦИУРОУ
во ТЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически субтитрансцентит, работна икоуниреномическа ценностност, работна икоуниреномическа отдаденост, (*) – работен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически субект*
(substantivitical working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възп191
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; работна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтитрансцентит и като работна икономическа ценност) и работен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтитрансцентит и като работно икотехномическо усърдие), взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази
на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като
състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение
на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
работна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical working ecounirenomic appraisement) на същностно
равнище. Работното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е
форма на съществуване на работната трансцентитална субтиикоуниреномическа енергия* (working transcentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
работна трансцентитална субтиикоуниреномическа активност* (working transcentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа
активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност*
(working transcentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо субтиучастие (наред със работното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, работното центитално икоуниреномическо субтиучастие и работното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако не е посочено
друго, под работно икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира работното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг.
1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост

РБ трансцентитален икотехномически принос;
РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икотехномическо
участие;
РБ икотехномически
принос)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит

РБ трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит
(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо
усърдие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална
икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
работно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working reproductional transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно производствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working production transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working exchange transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (working distributional transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working consumption
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
protoeconomizing transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working post-production transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(working
before-consumption
transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно посредническо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working intermediationary
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working business
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working allocative
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual working transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(firm working transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
working transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (absolute
working transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (relative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------working transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (labourly-determinate
working transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(physically-determinate working transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие*
(working
transcentital
assimilated
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и работно трансцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (working transcentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са (1) работно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит* (working transcentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен трансцентитален икоуниреномически субтисубстат* (working transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) работно запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (working transcentital
ecounirenomic subtistock)], (4) работно сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatantal transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически субтисустатант* (working transcentital
ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(ТЦИУРСУ)
(трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРСУ

Субстатно
ТЦИУРСУ

Запасово
ТЦИУРСУ

Сустатантно
ТЦИУРСУ

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРСУ]

[външно същество на
ТЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРСУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРСУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

199

902

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРСУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисус-татит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

200

903

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРСУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРСУ
ТЦИУРСУ
во ТЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (working transcentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически трансцентит, (*) – работен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически
субект* (substantivitical working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работна трансцентитална икономическа значимост
(същото като работен икономически трансцентит) и работен трансценти203
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически принос (същото като работен икотехномически
трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за
работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
работен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като работна икоуниреномическа ценностност и като работна икоуниреномическа отдаденост) и работен трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото
като работен икоуниреномически обтитрансцентит и като работна трансцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от
разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.),
една от формите на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо
участие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на работната трансцентитална икоуниреномическа енергия (working transcentital ecounirenomic
energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна трансцентитална икоуниреномическа активност*
(working transcentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна трансцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна трансцентитална икоуниреномическа потенциалност* (working transcentital
ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо
участие (наред със работното уницентитално икоуниреномическо участие,
работното центитално икоуниреномическо участие и работното инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено друго, под работно
икоуниреномическо участие обикновено се подразбира работното трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ трансцентитална икономическа значимост;
РБ икономически
трансцентит
(РБ трансцентитално икономическо участие;
РБ икономическа
значимост)

РБ трансцентитална икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтитрансцентит
(РБ икономическа
ценностност;
РБ икономическа
ценност);

РБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
РБ икономически
обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икономическа заделеност;
РБ трансцентитален
икономически интерес;
РБ икономически
интерес)

РБ трансцентитален икотехномически принос;

РБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномическо участие)

РБ икотехномически трансцентит
(РБ трансцентитално
икотехномическо
участие;
РБ икотехномически
принос)

РБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
РБ икотехномически субтитрансцентит

(РБ икотехномическа ценностност;
РБ икотехномическо усърдие)

РБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтитрансцентит
(РБ икоуниреномическа ценностност;
РБ икоуниреномическа отдаденост)

РБ трансцентитален икотехномически обтипринос;
РБ икотехномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
РБ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
РБ икотехномическа зададеност)

РБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтитрансцентит
(РБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
РБ икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (работен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо участие са: работно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие*
(working reproductional transcentital ecounirenomic participation (share)), работно производствено трансцентитално икоуниреномическо участие*
(working production transcentital ecounirenomic participation (share)), работно
разменно трансцентитално икоуниреномическо участие* (working
exchange transcentital ecounirenomic participation (share)), работно разпределително трансцентитално икоуниреномическо участие* (working
distributional transcentital ecounirenomic participation (share)), работно потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (working
consumption transcentital ecounirenomic participation (share)), работно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (working
protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation (share)), работно
следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие*
(working post-production transcentital ecounirenomic participation (share)), работно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (working before-consumption transcentital ecounirenomic participation
(share)), работно посредническо трансцентитално икоуниреномическо
участие* (working intermediationary transcentital ecounirenomic participation
(share)), работно бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие*
(working business transcentital ecounirenomic participation (share)), работно алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие* (working
allocative transcentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(individual working transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено
работно трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm working
transcentital ecounirenomic participation (share)), обществено работно трансцентитално икоуниреномическо участие* (social working transcentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
работно трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute working
transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително работно трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative working transcentital
ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено работно трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourly-determinate working transcentital ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено работно трансцентитално икоуниреномическо участие* (physically-determinate working transcentital
ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (working transcentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
работно трансцентитално създавано икоуниреномическо участие* (working transcentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1)
работно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(working sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
работен трансцентитален икоуниреномически сустатит* (working
transcentital ecounirenomic sustatite)], (2) работно субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (working substatum transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален
икоуниреномически субстат* (working transcentital ecounirenomic substatum)],
(3) работно запасово трансцентитално икоуниреномическо участие*
(working stock transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически запас* (working transcentital
ecounirenomic stock)], (4) работно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (working sustatantal transcentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически сустатант* (working transcentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното трансцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – трансцентитално икоуниреномическо участие)

Трансцентитално икоуниреномическо
участие
(ТЦИУРУ)
(трансцентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИУРУ

Субстатно
ТЦИУРУ

Запасово
ТЦИУРУ

Сустатантно
ТЦИУРУ

(трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(трансцентитален икоуниреномически
запас;

(трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически трансцентит)

субстатен икоуниреномически трансцентит)

запасов икоуниреномически трансцентит)

сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРУ]

[външно същество на
ТЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатит;
творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически запас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
трансцентит)

творчески запасов икоуниреномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
трансцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномичес-ка суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
ТЦИУРУ
ТЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ТЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
запас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

214

917

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически обтиуницентит, работна уницентитална икокореномическа заделеност, (*) – работен уницентитален икокореномически ингредиент, който като обективна
проекция количествено и едновременно на същностно и феноменно равнище
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; работно
уницентитално икокореномическо обтиучастие и работно инцентитално
икокореномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически
обтиуницентит и като работен уницентитален икономически интерес) и работен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като работен
икотехномически обтиуницентит и като работен уницентитална икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за работно уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за работна уницентитална икономическа
обтизначимост и работен уницентитален икотехномически обтипринос) и
работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където работната
уницентитална икономическа обтизначимост е работна икономическа оценка
на работния уницентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.), една
от формите на съзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално
икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на
икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като
състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Работното уницентитално икокореномическо обтиучастие е работен
икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна работна оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективносубстантивностна работна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical working ecocorenomic appraisement). Работното уницентитално
1
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
работната уницентитална обтиикокореномическа енергия* (working
unicentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална обтиикокореномическа активност* (working unicentital obtiecocorenomic activity) (вж.
обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна
уницентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена работна уницентитална обтиикокореномическа потенциалност* (working unicentital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномически уницентит

РБ уницентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически уницентит

(РБ уницентитално
икоуниреномическо участие)

(РБ уницентитално
икокореномическо
участие)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиуницентит
(РБ икоуниреномически диспотит)

РБ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиуницентит

РБ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит

РБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

РБ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиуни-центит

(РБ уницентитална
икореномическа
заделеност)

(РБ икокореномически диспотит)

(РБ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икокореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working production unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working exchange unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно разпределително уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (working distributional unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), работно стопанствено уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(working
protoeconomizing
unicentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (working post-production unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working before-consumption
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working intermediationary
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working business unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (working allocative unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual working unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (firm working unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено работно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social working unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (working unicentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и работно уницентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (working unicentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
4

921

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икокореномическо обтиучастие са
(1) работно сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен уницентитален икокореномически обтисустатит*
(working unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working substatum unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически обтисубстат* (working unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен уницентитален икокореномически обтизапас*
(working unicentital ecocorenomic obtistock)], (4) работно сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatantal unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически обтисустатант* (working unicentital ecocorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (УЦИКРОУ – уницентитално икокореномическо обтиучастие)

Уницентитално икокореномическо
обтиучастие
(УЦИКРОУ)
(уницентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИКРОУ

Субстатно
УЦИКРОУ

Запасово
УЦИКРОУ

Сустатантно
УЦИКРОУ

(уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(уницентитален икокореномически обтисубстат;

(уницентитален икокореномически
обтизапас;

(уницентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиуниценобтиуницентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРОУ]

[външно същество на
УЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРОУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРОУ
(творчески
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(творчески
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически обтизапас;

(творчески
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически обтиуницентит)

творчески запасов икокореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРОУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРОУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически обтизачески обтисуспас;
татант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРОУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна уницентитална икокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРОУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
УЦИКРОУ
сово
тантно
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренотален икоколен икокорелен икокоремически обтиреномически
номически обномически
субстат;
обтисустатит;
тизапас;
обтисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтиуницентит)
чески обтитобтиуниценчески обтиунирансцентит)
тит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически
субтиуницентит, работен икокореномически диспотит, (*) – работен уницентитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен
работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икокореномическото възпроизводство; работно уницентитално
икокореномическо субтиучастие и работно инцентитално икокореномическо
субтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от работна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтиуницентит и
като работен икономически диспотит) и работен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиуницентит и като работен икотехномически диспотит) (както и общо понятие за
работно уницентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за работна
уницентитална икономическа субтизначимост и работен уницентитален
икотехномически субтипринос) и работно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работната уницентитална икономическа субтизначимост е
икономическа оценка на работния уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на
икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното уницентитално икокореномическо субтиучастие е работен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна
икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecocorenomic
appraisement). Работното уницентитално икокореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на работната уницентитална субтиикокореномическа енергия* (working unicentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна
уницентитална субтиикокореномическа активност* (working unicentital
subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена работна уницентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална
субтиикокореномическа
потенциалност*
(working
unicentital
subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
13
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява една от разновидностите на работното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икореномическа
заделеност)

РБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномически уницентит

РБ уницентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически уницентит

(РБ уницентитално
икоуниреномическо участие)

(РБ уницентитално
икокореномическо
участие)

РБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиуницентит
(РБ икоуниреномически диспотит)

РБ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиуницентит

РБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

РБ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиуни-центит

(РБ икокореномически диспотит)

(РБ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено работно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working production unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working exchange unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working distributional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)),
работно
следпроизводствено
уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (working post-production unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working before-consumption
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно посредническо
уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working business unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно
уницентитално икокореномическо субтиучастие* (individual working
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (firm working unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (social working unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (working unicentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно уницентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (working unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икокореномическо субтиучастие са
(1) работно сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен уницентитален икокореномически субтисустатит*
(working unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически субтисубстат* (working unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) работно запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически
субтизапас* (working unicentital ecocorenomic subtistock)], (4) работно сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working
sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
работен уницентитален икокореномически субтисустатант* (working
unicentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРСУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сътворителен
сътворителен
сустатитен икосубстатен икозапасов икококореномически
кореномически
реномически
[общо понятие субтиуницентит)
субтиуниценсубтиуниценза състояние
тит)
тит)
на
[общо състоя[общо състояние [общо състояние
УЦИКРСУ]
ние на цялостна вътрешното
на външното
ното същество
{уницентисъщество на
същество на
на
УЦИКРСУ]
тална икокоУЦИКРСУ]
УЦИКРСУ]
реномическа
{сустатитна
{субстатна
{запасова унисубтиприуницентиуницентиталцентитална
годност}
тална икокорена икокореноикокореноминомическа суб(вид икокоремическа субческа субтипномически спе- типригодност} типригодност}
ригодност}
цифант)
(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икокореномина икокоренона икокореночески сустит)
мическа субсмическа суперстанция)
танта)
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сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)
[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]
{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икокореномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно)
УЦИКРСУ
(работен уницентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРСУ

(работен уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(работен уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икокореномически
субтизапас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически субтиуницентит)

работен субстатен икокореномически субтиуницентит)

работен запасов
икокореномически субтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРСУ
(творчески
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
УЦИКРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИКРСУ

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически субтиуницентит)

творчески запасов икокореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икокореноми-чески
субтиуницентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

(изпълнителен
уницентитален икокореизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстан- кореномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокореномическа
форма)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокорено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитаен
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен запасов икокореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРСУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
УЦИКРСУ

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатит;

(унисъзидатлеен уницентитален икокореномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически уницентит, (*) – работен уницентитален икокореномически ингредиент, който едновременно на
същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; работно уницентитално икокореномичес24
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко участие и работно инцентитално икокореномическо участие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от работна уницентитална икономическа значимост (същото като
работен икономически уницентит) и работен уницентитален икотехномически принос (същото като работен икотехномически уницентит) [както и
общо понятие за работно уницентитално икореномическо участие (в т.ч. за
работна уницентитална икономическа значимост и работен уницентитален
икотехномически принос) и работно уницентитално икоуниреномическо
участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където работната уницентитална икономическа значимост е икономическа оценка на работния уницентитален икотехномическия принос; една от
разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие (вж.), една
от формите на съзидателното уницентитално икокореномическо участие,
една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икокореномическо участие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа*
(ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за работно уницентитално
икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически
субтиуницентит и като работен икокореномически диспотит) и работен
уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтиуницентит и като работен работ уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Работното уницентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на работната уницентитална икокореномическа енергия (working unicentital ecocorenomic energy)
(вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
работна уницентитална икокореномическа активност* (working unicentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично
опредметена работна уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена работна уницентитална икокореномическа
потенциалност* (working unicentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически уницентит
(РБ уницентитално
икоуниреномическо участие)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиуницентит
(РБ икоуниреномически диспотит)

РБ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуни-центит
(РБ уницентитална
икореномическа
заделеност)

РБ уницентитално икокореномическо участие;
РБ икокореномически уницентит
(РБ уницентитално
икокореномическо
участие)

РБ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтиуницентит
(РБ икокореномически диспотит)

РБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

РБ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтиуни-центит
(РБ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
работно уницентитално икокореномическо субтиучастие (работен икокореномически субтиуницентит) и (2) работно уницентитално икокореномическо
обтиучастие (работен икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икокореномическо участие са: работно
възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (working
reproductional unicentital ecocorenomic participation (share)), работно производствено уницентитално икокореномическо участие* (working production
unicentital ecocorenomic participation (share)), работно разменно уницентитално икокореномическо участие* (working exchange unicentital ecocorenomic participation (share)), работно разпределително уницентитално
икокореномическо участие* (working distributional unicentital ecocorenomic
participation (share)), работно потребително уницентитално икокореномическо участие* (working consumption unicentital ecocorenomic participation
(share)), работно стопанствено уницентитално икокореномическо участие* (working protoeconomizing unicentital ecocorenomic participation (share)),
работно следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие*
(working post-production unicentital ecocorenomic participation (share)), работно
предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (working
before-consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), работно посредническо уницентитално икокореномическо участие* (working intermediationary unicentital ecocorenomic participation (share)), работно бизнес уницентитално икокореномическо участие* (working business unicentital ecocorenomic participation (share)), работно алокативно уницентитално икокореномическо участие* (working allocative unicentital ecocorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно уницентитално икокореномическо участие* (individual working unicentital ecocorenomic participation
(share)), фирмено работно уницентитално икокореномическо участие*
(firm working unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено работно уницентитално икокореномическо участие* (social working unicentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икокореномическо
участие* (working unicentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно уницентитално създавано икокореномическо участие* (working
unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икокореномическо участие са (1) работно сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (working
sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен
уницентитален икокореномически сустатит* (working unicentital ecocorenomic sustatite)], (2) работно субстатно уницентитално икокореномическо участие* (working substatum unicentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като работен уницентитален икокореномически субстат*
(working unicentital ecocorenomic substatum)], (3) работно запасово уницентитално икокореномическо участие* (working stock unicentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като работен уницентитален икокореномически запас* (working unicentital ecocorenomic stock)], (4) работно сустатантно
уницентитално икокореномическо участие* (working sustatantal unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален икокореномически сустатант* (working unicentital ecocorenomic sustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното
икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРУ – уницентитално икокореномическо участие)

Уницентитално икокореномическо
участие
(УЦИКРУ)
(уницентитален икокореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИКРУ

Субстатно
УЦИКРУ

Запасово
УЦИКРУ

Сустатантно
УЦИКРУ

(уницентитален икокореномически
сустатит;

(уницентитален икокореномически субстат;

(уницентитален икокореномически
запас;

(уницентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически уницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
уницентит)
уницентит)

сустатантен
икокореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРУ]

[външно същество на
УЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
УЦИКРУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИКРУ
(работен уницентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРУ

(работен уницентитален
икокореномически сустатит;

(работен уницентитален
икокореномически субстат;

(работен уницентитален
икокореномически запас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
уницентит)

работен субстатен икокореномически уницентит)

работен запасов икокореномически
уницентит)

работен сустатантен икокореномически
уницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРУ
(творчески
уницентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРУ

(творчески
уницентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически запас;

(творчески
уницентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически уницентит)

творчески субстатен икокореномически уницентит)

творчески запасов икокореномически
уницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
УЦИКРУ]
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
уницентит)

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;
изпълнителен
изпълнителен
запасов икокосустатантен
реномически
икокореномиуницентит)
чески уницентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически уницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
УЦИКРУ
сово УЦИКРУ
тантно
УЦИКРУ
УЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренолен икокоретален икоколен икокоремически субсномически за- номически сусреномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиуницентит)
уницентит)
чески униценчески уницентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{запасова уни- {сустатантна
уницентицентитална
тална
икокоикокореномиреномическа
ческа удовлетудовлетвовореност}
реност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически обтиуницентит, работна уницентитална икореномическа заделеност, (*) – работен
уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция
количествено и едновременно на същностно и феноменно равнище определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic subject)]
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икореномическото възпроизводство; работно уницентитално икореномическо обтиучастие и работно инцентитално икореномическо обтиучастие,
взети в тяхното цялостно единство; общо понятие за работна уницентитална
икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтиуницентит и като работен уницентитален икономически интерес) и работен
уницентитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтиуницентит и като работен уницентитална икотехномическа
зададеност); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо
обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на
икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работото уницентитално икореномическо обтиучастие е работен икореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна икореномическа работна
оценка* (objectively-substantivitical working ecorenomic appraisement). Работното уницентиталното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната уницентитална обтиикореномическа енергия* (working
unicentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална обтиикореномическа активност* (working unicentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна уницентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална обтиикореномическа потенциалност*
(working unicentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа
значимост)

РБ уницентитал.на икономическа субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентитален
икономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо
участие (РБ – работен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1) работна уницентитална икономическа обтизначимост (работен икономически
обтиуницентит) и (2) работен уницентитален икотехномически обтипринос
(работен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие*
(working reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено уницентитално икореномическо обтиучастие*
(working production unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (working exchange
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително
уницентитално икореномическо обтиучастие* (working distributional
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително
уницентитално икореномическо обтиучастие* (working consumption
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено
уницентитално икореномическо обтиучастие* (working protoeconomizing
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (working post-production
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (working beforeconsumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (working
intermediationary unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие* (working business
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно уницентитално икореномическо обтиучастие* (working allocative unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно
уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual working unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно уницентитално
икореномическо обтиучастие* (firm working unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено работно уницентитално икореномическо
обтиучастие* (social working unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (working unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
и работно уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (working unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1)
работно сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(working sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен уницентитален икореномически обтисустатит* (working
unicentital ecorenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно уницентитално
икореномическо обтиучастие* (working substatum unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически обтисубстат* (working unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (working
stock unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
уницентитален икореномически обтизапас* (working unicentital ecorenomic
obtistock)], (4) работно сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически обтисустатант* (working unicentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРОУ – уницентитално икореномическо обтиучастие)

Уницентитално икореномическо обтиучастие
(УЦИРОУ)
(уницентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИРОУ

Субстатно
УЦИРОУ

Запасово
УЦИРОУ

Сустатантно
УЦИРОУ

(уницентитален икореномически обтисустатит;

(уницентитален икореномически обтисубстат;

(уницентитален икореномически обтизапас;

(уницентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

субстатен икореномически
обтиуницентит)

запасов икореномически обтиуницентит)

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИРОУ]

[външно същество на
УЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

41

958

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРОУ
(работен уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРОУ

(работен уницентитален
икореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиуницентит)

работен субстатен икореномически обтиуницентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИРОУ
(творчески
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРОУ

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икореномически обтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически обтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икореномически обтиуницентит)

творчески запасов икореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРОУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРОУ
(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРОУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на УЦИРОУ]
УЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова униценти-тална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРОУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна УЦИРОУ]
тво на
УЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически субтиуницентит, работен икореномически диспотит, (*) – работен уницентитален
икореномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно
на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; работно уницентитално икореномическо субтиучас46

963

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие и работно инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; общо понятие за работна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтиуницентит и като работен икономически диспотит) и работен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиуницентит и като работен икотехномически диспотит); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие, една
от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното уницентитално икореномическо субтиучастие е работен икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecorenomic appraisement). Работното уницентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната
уницентитална субтиикореномическа енергия* (working unicentital
subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената работна уницентитална субтиикореномическа
активност* (working unicentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна уницентитална
субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална субтиикореномическа потенциалност* (working
unicentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икореномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентитален
икономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на работното уницентитално икореномическо участие (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1)
работна уницентитална икономическа субтизначимост (работен икономически субтиуницентит) и (2) работен уницентитален икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икореномическо субтиучастие са: работно възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(working reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(working production unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (working
exchange unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително уницентитално икореномическо субтиучастие* (working distributional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (working consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (working protoeconomizing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(working post-production unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (working before-consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно посредническо уницентитално икореномическо субтиучастие* (working intermediationary unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие* (working business unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (working allocative unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално работно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(individual working unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно уницентитално икореномическо субтиучастие* (firm working
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно
уницентитално икореномическо субтиучастие* (social working unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (working unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и работно уницентитално създавано икореномическо субтиучастие* (working unicentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1)
работно сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(working sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен уницентитален икореномически субтисустатит* (working
unicentital ecorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно уницентитално
икореномическо субтиучастие* (working substatum unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически субтисубстат* (working unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (3)
работно запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (working
stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
уницентитален икореномически субтизапас* (working unicentital ecorenomic
subtistock)], (4) работно сустатантно уницентитално икореномическо
субтиучастие* (working sustatantal unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически субтисустатант* (working unicentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРСУ – уницентитално икореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИРСУ
Уницентитално икореномическо
субтиучастие
(УЦИРСУ)
(уницентитален икореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИРСУ

Запасово
УЦИРСУ

Сустатантно
УЦИРСУ

(уницентитален икореномически субтисустатит;

(уницентитален
(уницентитикореномически ален икореносубтисубстат;
мически субтизапас;

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

субстатен икореномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

[външно същество на
УЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИРСУ
(сътворителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРСУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

53

970

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРСУ
(творчески
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРСУ

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически субтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиуницентит)

творчески субстатен икореномически субтиуницентит)

творчески запасов икореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРСУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРСУ
(съзидателен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРСУ

Съзидателно (изгодно) субстатно
УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРСУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икореномически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание
на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРСУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) запасово
що) сустатантно
УЦИРСУ
УЦИРСУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[цялостно състо[цялостно съсяние на вътрештояние на вънното същество на шното същество
УЦИРСУ]
на УЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически уницентит, (*) – работен уницентитален икореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически
субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; работно уницентитално икореномическо участие и работно инцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единство; общо понятие за работна уницентитална икономическа значимост
(същото като работен икономически уницентит) и работен уницентитален
икотехномически принос (същото като работен икотехномически уницентит),
както и общо понятие за работно уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически субтиуницентит и като работен
икореномически диспотит) и работно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтиуницентит и като работна уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една
от разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (вж.), една
от формите на съзидателното уницентитално икореномическо участие, една
от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо
участие и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното уницентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на работната уницентитална икореномическа енергия (working unicentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална икореномическа активност* (working unicentital ecorenomic activity)
(вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена работна уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална икореномическа потенциалност* (working
unicentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икореномическо участие (вж.
фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа
значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икореномическо участие;
РБ икореномически уницентит
(РБ уницентитално икореномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
РБ субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
РБ икореномически субтиуницентит
(РБ икореномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентитален
икономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
РБ икореномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икореномическо участие са (1) работна
уницентитална икономическа значимост (работен икономически инцентит)
и (2) работен уницентитален икотехномически принос (работен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) работно уницентитално икореномическо субтиучастие
(работен икореномически субтиуницентит) и (2) работно уницентитално
икореномическо обтиучастие (работен икореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икореномическо участие са: работно
възпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (working
reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), работно производствено уницентитално икореномическо участие* (working production unicentital ecorenomic participation (share)), работно разменно уницентитално икореномическо участие* (working exchange unicentital ecorenomic participation
(share)), работно разпределително уницентитално икореномическо участие* (working distributional unicentital ecorenomic participation (share)), работно потребително уницентитално икореномическо участие* (working
consumption unicentital ecorenomic participation (share)), работно стопанствено уницентитално икореномическо участие* (working protoecono-mizing
unicentital ecorenomic participation (share)), работно следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (working post-production unicentital
ecorenomic participation (share)), работно предипотребително уницентитално икореномическо участие* (working before-consumption unicentital
ecorenomic participation (share)), работно посредническо уницентитално
икореномическо участие* (working intermediationary unicentital ecorenomic
participation (share)), работно бизнес уницентитално икореномическо участие* (working business unicentital ecorenomic participation (share)), работно
алокативно уницентитално икореномическо участие* (working allocative
unicentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно уницентитално икореномическо участие* (individual working unicentital ecorenomic participation (share)), фирмено работно уницентитално икореномическо участие* (firm working unicentital ecorenomic participation
(share)), обществено работно уницентитално икореномическо участие*
(social working unicentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икореномическо участие* (working unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и работно
уницентитално създавано икореномическо участие* (working unicentital
gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икореномическо участие са (1) работно сустатитно уницентитално икореномическо участие* (working
sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален икореномически сустатит* (working unicentital ecorenomic
sustatite)], (2) работно субстатно уницентитално икореномическо участие* (working substatum unicentital ecorenomic participation (share)) [същото
като работен уницентитален икореномически субстат* (working unicentital
ecorenomic substatum)], (3) работно запасово уницентитално икореномическо участие* (working stock unicentital ecorenomic participation (share)) [същото
като работен уницентитален икореномически запас* (working unicentital
ecorenomic stock)], (4) работно сустатантно уницентитално икореномическо участие* (working sustatantal unicentital ecorenomic participation (share))
[същото като работен уницентитален икореномически сустатант* (working unicentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРУ – уницентитално икореномическо участие)

Уницентитално икореномическо участие
(УЦИРУ)
(уницентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИРУ

Субстатно
УЦИРУ

Запасово
УЦИРУ

Сустатантно
УЦИРУ

(уницентитален икореномически сустатит;

(уницентитален икореномически субстат;

(уницентитален икореномически запас;

(уницентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически уницентит)

субстатен икореномически
уницентит)

запасов икореномически
уницентит)

сустатитен
икореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИРУ]

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно УЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
УЦИРУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икореномически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

63

980

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИРУ
(работен уницентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРУ

(работен уницентитален икореномически
сустатит;

(работен уницентитален икореномически
субстат;

(работен уницентитален
икореномически запас;

(работен уницентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически уницентит)

работен субстатен икореномически уницентит)

работен запасов
икореномически уницентит)

работен сустатантен икореномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИРУ
(творчески
уницентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно УЦИРУ

(творчески уницентитален икореномически
суста-тит;

(творчески уницентитален икореномически
субстат;

(творчески уницентитален
икореномически запас;

(творчески уницентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически уницентит)

творчески субстатен икореномически уницентит)

творчески запасов икореномически уницентит)

творчески сустатантен икореномически уницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икореномически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
УЦИРУ
(съзидателен
уницентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно УЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икореномически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРУ
УЦИРУ
УЦИРУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически
обтиуницентит, работна уницентитална икоуниреномическа заделеност,
(*) – работен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено и едновременно на същностно и феноменно
равнище определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на
субстантивностен работен икоуниреномически субект* (substantivitical
working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; работна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като ра68
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботен икономически обтиуницентит и като работен уницентитален икономически интерес) и работен уницентитален икотехномически обтипринос
(същото като работен икотехномически обтиуницентит и като работна уницентитална икотехномическа зададеност), взети в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна
икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical working ecounirenomic
appraisement). Работното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е
форма на съществуване на работната уницентитална обтиикоуниреномическа енергия* (working unicentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна
уницентитална обтиикоуниреномическа активност* (working unicentital
obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна уницентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална обтиикоуниреномическа
потенциалност*
(working
unicentital
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа значимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

(РБ уницентитално
икоуниреномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиуницентит
(РБ икоуниреномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентитален
икономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномически уницентит

РБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
работно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working production unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working exchange unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
работно разпределително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working distributional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)),
работно
следпроизводствено
уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (working post-production unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working before-consumption
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо
уницентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(working
intermediationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working business
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working allocative
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual working unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm working
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено работно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social working
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (working unicentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и работно уницентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (working unicentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са
(1) работно сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен уницентитален икоуниреномически обтисустатит* (working unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working substatum
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (working unicentital
ecounirenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working stock unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически обтизапас* (working unicentital ecounirenomic obtistock)], (4) работно
сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working
sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
работен уницентитален икоуниреномически обтисустатант* (working
unicentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРОУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРОУ
(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРОУ

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиуницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Творческо
(ползваемо)
УЦИУРОУ
(творчески
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРОУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРОУ

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

77

994

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРОУ
(съзидателен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРОУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоУЦИУРОУ
УЦИУРОУ
во УЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРОУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]
{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]
{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически
субтиуницентит, работен икоуниреномически диспотит, (*) – работен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен
работен икоуниреномически субект* (substantivitical working ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; работно уницентитално
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо субтиучастие и работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; работна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтиуницентит и като работен икономически диспотит) и работен
уницентитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтиуницентит и като работен икотехномически диспотит), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа*
(ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecounirenomic appraisement). Работното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната уницентитална субтиикоуниреномическа енергия*
(working unicentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална субтиикоуниреномическа активност* (working unicentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена работна уницентитална субтиикоуниреномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена работна уницентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (working unicentital subtiecounirenomic
potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на работното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг.
1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа зна-чимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

(РБ уницентитално
икоуниреномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиуницентит
(РБ икоуниреномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентитален
икономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
РБ икоуниреномически уницентит

РБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
работно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно производствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working production unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working exchange unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working distributional unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно потребително уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working protoeconomizing unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working post-production unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working before-consumption
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working intermediationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working business
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working allocative
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual working unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm working
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social working unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (working unicentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно уницентитално създавано икоуниреномическо суб-
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (working unicentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са
(1) работно сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (working unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working substatum
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (working unicentital
ecounirenomic subtisubstatum)], (3) работно запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working stock unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически субтизапас* (working unicentital ecounirenomic subtistock)], (4) работно сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант*
(working unicentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

запасов икоуниреномически субтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРСУ]

[външно същество на
УЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРСУ
(сътворителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоунирено-мически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) УЦИУРСУ

(работен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

работен сустатитен икоуниреномически субтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиуницентит)

(работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;
работен сустатантен икоуниреномически
субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

[работно външно състояние
на УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРСУ
(творчески
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (пол- Творческо (пол- Творческа (ползваемо) субсзваемо) запасозваемо) сустататно
во УЦИУРСУ
тантно
УЦИУРСУ
УЦИУРСУ
(творчески
(творчески уни- (творчески уни(творчески униуницентитален
центитален икоцентитален
центитален икоуниреномически икоуниреноми- икоуниреноми- униреномичессубтисустатит; чески субтисуб- чески субтизаки субтисустапас;
стат;
тант;
творчески сустворчески субс- творчески запа- творчески сустатитен икоунисов икоуниретатен икоунитатантен икоуреномически
номически суб- ниреномически
реномически
субтиуницентит) субтиуницентиуницентит)
субтиуницентит)
тит)
[творческо външно състоя-ие
на цялост-ното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРСУ
(изпълнителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоунирено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРСУ
(съзидателен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоунирено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРСУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(унисъзидателен униценунисъзидателен
титален икоусустатитен икониреномиуниреномически
чески субтисубсубтитрансстантит)
центит)
[цялостно със[цялостно състояние на
тояние на цяУЦИУРСУ]
лостното същес{уницентитво на
тална икоуниУЦИУРСУ]
реномическа
{сустатитна
субтиудовлеуницентитвореност}
тална икоуни(вид икоуниререномическа
номически спесубтиудовлецифит)
твореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working unicentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически уницентит, (*) –
работен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който едновременно
на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически субект* (substantivitical working ecounirenomic subject)] във
икоуниреномическото възпроизводство; работно уницентитално икоунире90
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо участие и работно инцентитално икоуниреномическо участие,
взети заедно в тяхното цялостно единство; работна уницентитална икономическа значимост (същото като работен икономически уницентит) и работен
уницентитален икотехномически принос (същото като работен икотехномически уницентит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо
понятие за работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтиуницентит и като работен икоуниреномически диспотит) и работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтиуницентит и като работна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика);
една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие
(вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икоуниреномическо
участие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното уницентиталното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на работната уницентитална
икоуниреномическа енергия (working unicentital ecounirenomic energy) (вж.
икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна уницентитална икоуниреномическа активност* (working unicentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена работна уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена работна уницентитална икоуниреномическа
потенциалност* (working unicentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ уницентитална икономическа
значимост;
РБ икономически
уницентит
(РБ уницентитално
икономическо
участие;
РБ уницентитална
икономическа зна-чимост)

РБ уницентитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически уницентит
(РБ уницентитално
икотехномическо
участие;
РБ уницентитален
икотехномически
принос)

РБ уницентитално икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически уницентит
(РБ уницентитално
икоуниреномическо участие)

РБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтиуницентит
(РБ икономически
диспотит)

РБ уницентитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтиуницентит
(РБ икотехномически диспотит)

РБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтиуницентит
(РБ икоуниреномически диспотит)

РБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтиуницентит
(РБ уницентитална
икономическа заделеност;
РБ уницентитален
икономически интерес)

РБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтиуницентит
(РБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
РБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

РБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтиуницентит
(РБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) работно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие (работен икоуниреномически субтиуницентит) и (2) работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо участие са: работно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (working reproductional unicentital ecounirenomic participation (share)), работно производствено уницентитално икоуниреномическо участие* (working production unicentital ecounirenomic participation (share)), работно разменно уницентитално икоуниреномическо участие* (working exchange unicentital ecounirenomic participation (share)), работно разпределително уницентитално икоуниреномическо участие* (working distributional unicentital ecounirenomic
participation (share)), работно потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (working consumption unicentital ecounirenomic participation
(share)), работно стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (working protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation (share)),
работно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (working post-production unicentital ecounirenomic participation (share)),
работно предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие* (working before-consumption unicentital ecounirenomic participation
(share)), работно посредническо уницентитално икоуниреномическо участие* (working intermediationary unicentital ecounirenomic participation (share)),
работно бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (working
business unicentital ecounirenomic participation (share)), работно алокативно
уницентитално икоуниреномическо участие* (working allocative unicentital
ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно уницентитално икоуниреномическо участие* (individual working unicentital
ecounirenomic participation (share)), фирмено работно уницентитално икоуниреномическо участие* (firm working unicentital ecounirenomic participation
(share)), обществено работно уницентитално икоуниреномическо участие* (social working unicentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно уницентитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (working unicentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
93
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно уницентитално създавано икоуниреномическо участие* (working
unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо участие са (1)
работно сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (working sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически сустатит* (working unicentital
ecounirenomic sustatite)], (2) работно субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (working substatum unicentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически субстат* (working unicentital ecounirenomic substatum)], (3) работно запасово
уницентитално икоуниреномическо участие* (working stock unicentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален
икоуниреномически запас* (working unicentital ecounirenomic stock)], (4) работно сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (working sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически сустатант* (working unicentital
ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРУ – уницентитално икоуниреномическо участие)

Уницентитално икоуниреномическо
участие
(УЦИУРУ)
(уницентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
УЦИУРУ

Субстатно
УЦИУРУ

Запасово
УЦИУРУ

Сустатантно
УЦИУРУ

(уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субстат;

(уницентитален икоуниреномически
запас;

(уницентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически уницентит)

субстатен икоуниреномически уницентит)

запасов икоуниреномически уницентит)

сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРУ]

[външно същество на
УЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРУ

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит))

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа сметна
за-доволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
УЦИУРУ
(творчески
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

(творчески уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;
творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]
{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(творчески уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатант;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[външно състояние на
УЦИУРУ]

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
УЦИУРУ
УЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово УЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО УСЪРДИЕ (working diligence(ки) – във:
работно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото
като икотехномическо усилие (на производствения икотехномически фактор));
работно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
работно усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
(същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор)).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАБОТНО УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working diligence of the production ecotechnomic factor) – същото като икотехномическо усилие (на производствения икотехномически фактор).
РАБОТНО УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (working diligence of the production ecotechnomic factor) (ки) – във:
работно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото
като икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор));
работно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо умение (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
работно усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
(същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор)).
РАБОТНО УСЪРДИЕ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working diligence of the labour production
ecotechnomic factor) – същото като трудово икотехномическо умение (на трудовия производствен икотехномически фактор).
РАБОТНО УСЪРДИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (working diligence of the physical production
ecotechnomic factor) – същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор).
РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ*
(working centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икокореномически обтицентит,
работна центитална икокореномическа заделеност, (*) – работен центитален икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икотномическа единица в качеството й на работен икокореномически субект [на
субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical
working ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна
центитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономи102
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтицентит и като работен центитален икономически интерес) и работен центитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтицентит и като работна центитална икотехномическа зададеност) [както и общо понятие за работно центитално икореномическо
обтиучастие (в т.ч. и за работна центитална икономическа обтизначимост
и работен центитален икотехномически обтипринос) и работно центитално
икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където работната центитална икономическа обтизначимост е икономическа оценка на работния центитален икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното центитално
икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното
центитално икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на
икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното центитално икокореномическо обтиучастие е работен икокореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
работна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна работна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Работното центиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната центитална обтиикокореномическа енергия* (working
centital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална обтиикокореномическа активност* (working centital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална
обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
работна центитална обтиикокореномическа потенциалност* (working
centital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икокореномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически центит
(РБ центитално
икокореномическо участие)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

РБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтицентит
(РБ икокореномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обти-центит
(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

РБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтицентит
(РБ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икокореномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(working reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(working production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (working exchange
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително
центитално икокореномическо обтиучастие* (working distributional centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително центитално икокореномическо обтиучастие* (working consumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено центитално
икокореномическо обтиучастие* (working protoeconomizing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (working post-production centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие* (working before-consumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (working intermediationary centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес центитално икокореномическо обтиучастие* (working business centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно центитално икокореномическо
обтиучастие* (working allocative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
се разграничават индивидуално работно центитално икокореномическо
обтиучастие* (individual working centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно центитално икокореномическо обтиучастие*
(firm working centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
работно центитално икокореномическо обтиучастие* (social working centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икоuкоеномическо обтиучастие* (working centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
и работно центитално създавано икокореномическо обтиучастие* (working centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икокореномическо обтиучастие са (1)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие*
(working sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икокореномически обтисустатит* (working centital ecocorenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (working substatum centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икокореномически обтисубстат* (working centital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (working stock centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален
икокореномически обтизапас* (working centital ecocorenomic obtistock)], (4)
работно сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие*
(working sustatantal centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен центитален икокореномически обтисустатант* (working
centital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРОУ
(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРОУ

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитал-ен икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРОУ
(творчески
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
обтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически обтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтицентит)

творчески субстатен икокореномически обтицентит)

творчески запасов икокореномически обтицентит)

творчески сустатантен икокореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРОУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРОУ
(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиизгодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна центиталнаикокореноми-ческа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРОУ
(унисъзидателен центитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРОУ
сово
тантно
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически обтисубс- чески обтизачески обтически обтисустат;
сустатит;
пас;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтицентит)
чески обтиинобтицентит)
чески обтиценцентит)
тит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически субтицентит, работен икокореномически диспотант, (*) – работен центитален
икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен работен икокореномически субект* (substantivitical working
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна центитална
икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтицентит и като работен икономически диспотант) и работен центитален
икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтицентит и като работен икотехномически диспотант) [както и общо понятие за работно центитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за работна центитална икономическа субтизначимост и работен центитален икотехномически субтипринос) и работно центитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където работната центитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на работния центитален икотехномически субтипринос;
една от разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие
(вж.), една от формите на съзидателното центитално икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното центитално икокореномическо субтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working ecocorenomic appraisement). Работното центитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на
работната центитална субтиикокореномическа енергия* (working centital
subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална субтиикокореномическа активност* (working centital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална субтиикокореномическа потенциалност*
(working centital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически центит
(РБ центитално
икокореномическо участие)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

РБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтицентит
(РБ икокореномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтицентит
(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

РБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтицентит
(РБ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено работно центитално икокореномическо субтиучастие*
(working reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено центитално икокореномическо субтиучастие*
(working production centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (working exchange centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително центитално икокореномическо субтиучастие* (working distributional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително центитално икокореномическо субтиучастие* (working consumption
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено
центитално икокореномическо субтиучастие* (working protoeconomizing
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие* (working postproduction centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително центитално икокореномическо субтиучастие* (working before-consumption centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
посредническо центитално икокореномическо субтиучастие* (working
intermediationary centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (working business
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (working allocative centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно центитално икокореномическо субтиучастие* (individual working
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно центитално икокореномическо субтиучастие* (firm working centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено работно центитално икокореномическо субтиучастие* (social working centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (working centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно центитално създавано икокореномическо субтиучастие* (working centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икокореномическо субтиучастие са (1)
работно сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие*
(working sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен центитален икокореномически субтисустатит* (working
centital ecocorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно центитално
икокореномическо субтиучастие* (working substatum centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икокореномически субтисубстат* (working centital ecocorenomic subtisubstatum)], (3)
работно запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (working
stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
центитален икокореномически субтизапас* (working centital ecocorenomic
subtistock)], (4) работно сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatantal centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икокореномически субтисустатант* (working centital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

117

1034

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРСУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРСУ

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно)
ЦТИКРСУ
(работен центитален икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(работен центитален икокореномически субтисустатит;

(работен центитален икокореномически субтисубстат;

(работен центитален икокореномически
субтизапас;

(работен центитален икокореномически
субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтицентит)

работен субстатен икокореномически субтицентит)

работен запасов икокореномически субтиин-центит)

работен сустатантен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРСУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРСУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиигодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)

123

1040

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРСУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРСУ
сово
тантно
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субтисуб- чески субтизачески субтически субтистат;
сустатит;
пас;
сустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномисубтицентит)
чески субтисубтицентит)
чески субтицентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
{субстатна
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
центитална
центитална
центитална
центитална
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческа субтиу- ческа субтиудовледовледовледовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
субсмическа супермически сусномически
танция)
станта)
тант)
сустит)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икокореномически центит, (*) – работе
центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на работен икокореномически субект [на субстантивностен
работен икокореномически субект* (substantivitical working ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за работно
трансцентитално икокореномическо участие и работно инцентитално ико124
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическо участие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от работна центитална икономическа значимост (същото
като работен икономически центит) и работен центитален икотехномически
принос (същото като икотехномически центит) (както и общо понятие за работно центитално икореномическо участие (в т.ч. за работна центитална
икономическа значимост и работен центитален икотехномически принос) и
работно центитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където работната центитална икономическа значимост е икономическа оценка на работния центиталния
икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното центитално
икокореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икокореномическо участие и един от конкретните изрази на икокореномическата работа* (ecocorenomic work), последното като състояние на
субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за работно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като работен
икокореномически субтицентит и като работен икокореномически диспотант) и работно центитално икокореномическо обтиучастие (същото като
работен икокореномически обтицентит и като работна центитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Работното центитално икокореномическо участие е форма на съществуване на работната центитална
икокореномическа енергия (working centital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна
центитална икокореномическа активност* (working centital ecocorenomic
activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална икокореномическа потенциалност*
(working centital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икокореномическо
участие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтицентит
(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

РБ центитално
икокореномическо участие;
РБ икокореномически центит
(РБ центитално
икокореномическо участие)

РБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
РБ икокореномически субтицентит
(РБ икокореномически диспотант)

РБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
РБ икокореномически обтицентит
(РБ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
работно центитално икокореномическо субтиучастие (работен икокореномически субтицентит) и (2) работно центитално икокореномическо обтиучастие (работен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икокореномическо участие са: работно
възпроизводствено центитално икокореномическо участие* (working reproductional centital ecocorenomic participation (share)), работно производствено центитално икокореномическо участие* (working production centital ecocorenomic participation (share)), работно разменно центитално икокореномическо участие* (working exchange centital ecocorenomic participation (share)),
работно разпределително центитално икокореномическо участие* (working distributional centital ecocorenomic participation (share)), работно потребително центитално икокореномическо участие* (working consumption
centital ecocorenomic participation (share)), работно стопанствено центитално икокореномическо участие* (working protoeconomizing centital ecocorenomic participation (share)), работно следпроизводствено центитално
икокореномическо участие* (working post-production centital ecocorenomic
participation (share)), работно предипотребително центитално икокореномическо участие* (working before-consumption centital ecocorenomic participation (share)), работно посредническо центитално икокореномическо участие* (working intermediationary centital ecocorenomic participation (share)), работно бизнес центитално икокореномическо участие* (working business
centital ecocorenomic participation (share)), работно алокативно центитално
икокореномическо участие* (working allocative centital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно центитално икокореномическо участие* (individual working centital ecocorenomic participation
(share)), фирмено работно центитално икокореномическо участие* (firm
working centital ecocorenomic participation (share)), обществено работно
центитално икокореномическо участие* (social working centital
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икокореномическо участие* (working centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и работно
центитално създавано икокореномическо участие* (working centital gived
ecocorenomic participation (share)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икокореномическо участие са (1) работно сустатитно центитално икокореномическо участие* (working sustatitic
centital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен центитален
икокореномически сустатит* (working centital ecocorenomic sustatite)], (2)
работно субстатно центитално икокореномическо участие* (working substatum centital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен центитален икокореномически субстат* (working centital ecocorenomic substatum)], (3) работно запасово центитално икокореномическо участие*
(working stock centital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен
центитален икокореномически запас* (working centital ecocorenomic stock)],
(4) работно сустатантно центитално икокореномическо участие*
(working sustatantal centital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен центитален икокореномически сустатант* (working centital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икокореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитал-ен икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРУ

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически запас;

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически центит)

съзидателен
субстатен икокореномически
центит)

съзидателен
запасов икокореномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа игодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ЦТИКРУ
сово ЦТИКРУ
тантно
ЦТИКРУ
ЦТИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субстат;
чески запас;
чески сустачески сустатит;
тант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномицентит)
центит)
чески центит)
чески центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
{сустатантна
центитална
центитална
икокореномиикокореномическа удовлет- ческа удовлетвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ*
(working centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически обтицентит, работна
центитална икореномическа заделеност, (*) – работен центитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic subject)]
във икореномическото възпроизводство; общо понятие за работно трансцентитално икореномическо обтиучастие и работно инцентитално икореноми135
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо обтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за работна центитална икономическа
обтизначимост (същото като работен икономически обтицентит и като работен центитален икономически интерес) и работен центитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтитранцентит и като работна центитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие (вж.), една от
формите на съзидателното центитално икореномическо обтиучастие, една
от разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа*
(ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното центитално икореномическо обтиучастие е
работен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна работна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е обективносубстантивностна работна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical working ecorenomic appraisement). Работното центитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната центитална обтиикореномическа енергия* (working centital obtiecorenomic energy)
(вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална обтиикореномическа активност* (working centital
obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална обтиикореномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена работна центитална обтиикореномическа
потенциалност* (working centital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа
значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира
като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното центитално икореномическо обтиучастие са (1) работната центитална икономическа обтизначимост (икономически обтицентит)
и (2) работният центитален икотехномически обтипринос (икотехномически
обтицентит).
Работната центитална икономическа обтизначимост и работният центитален икотехномически обтипринос като разновидности на работното центитално икореномическо обтиучастие (то е или работна центитална икономическа
обтизначимост, или работен центитален икотехномически обтипринос, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват работен
центитален дялов икореномически обтидиспозат (working centital
partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
работно центитално икореномическо обтиучастие е работен центитален дялов икореномически обтидиспозант (working centital partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на работния центитален дялов икореномически обтидиспозант cobpardis (на
работното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на работната центитална икономическа обтизначимост cobpardis и работния центитален икотехномически обтипринос cobpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В гранцтите на работния центитален дялов
икореномически обтидиспозат работната центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна центитална икономическа оценка* (working centital economic estimatе) на работния
центитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
cobpardis = Ecobpardis (cobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cobpardis =
ciobpardis е общата работна центитална икономическа оценка на работния центитален икотехномически обтипринос (total working centital
economic estimatе of the working centital ecotechnomic obticontribution),
acobpardis =

cobpardis
cobpardis
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната работна центитална икономическа оценка на работния центитален икотехномически обтипринос (average working centital economic
estimatе of the working centital ecotechnomic obticontribution) и
mcobpardis =

dcobpardis
d cobpardis

е пределната работна центитална икономическа оценка на работния
центитален икотехномически обтипринос (marginal working centital economic estimatе of the working centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икореномическо обтиучастие са: работно
възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (working
reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено центитално икореномическо обтиучастие* (working production
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разменно центитално икореномическо обтиучастие* (working exchange centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително центитално икореномическо обтиучастие* (working distributional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително центитално икореномическо
обтиучастие* (working consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено центитално икореномическо обтиучастие*
(working protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие*
(working post-production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (working before-consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (working intermediationary centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес
центитално икореномическо обтиучастие* (working business centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно центитално
икореномическо обтиучастие* (working allocative centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно центитално
икореномическо обтиучастие* (individual working centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно центитално икореномическо обтиучастие* (firm working centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), общес139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твено работно центитално икореномическо обтиучастие* (social working
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (working centital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
работно центитално създавано икореномическо обтиучастие* (working
centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икореномическо обтиучастие са (1) работно сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (working
sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
центитален икореномически обтисустатит* (working centital ecorenomic
obtisustatite)], (2) работно субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (working substatum centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен центитален икореномически обтисубстат* (working
centital ecorenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово центитално икореномическо обтиучастие* (working stock centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен центитален икореномически обтизапас*
(working centital ecorenomic obtistock)], (4) работно сустатантно центитално икореномическо обтиучастие* (working sustatantal centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икореномически обтисустатант* (working centital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икорено-мически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРОУ
(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРОУ

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРОУ
(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икореномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРОУ
(унисъзидателен центитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоценти-тална
реномическа
икореномичесобтиудовлека обтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ*
(working centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), работен икореномически субтицентит, работен икореномически диспотант, (*) – работен центитален икореномически
ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен
икореномически субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за работно трансцентитално
икореномическо субтиучастие и работно инцентитално икореномическо
субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); общо понятие за работна центитална икономическа
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (същото като работен икономически субтицентит и като
работен икономически диспотант) и работен центитален икотехномически
субтипринос (същото като работен икотехномически субтитранцентит и
като работен икотехномически диспотант); една от разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие, една от разновидностите
на изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното центитално икореномическо субтиучастие е работен икореномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
работна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна работна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна работна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical working
ecorenomic appraisement). Работното центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната центитална субтиикореномическа енергия* (working centital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална
субтиикореномическа
активност*
(working
centital
subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална субтиикореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална субтиикореномическа потенциалност* (working centital subtiecorenomic potentiality) (вж.
субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
работното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на работното центитално икореномическо участие
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното центитално икореномическо субтиучастие са (1) работна центитална икономическа субтизначимост (работен икономически
субтицентит) и (2) работен центитален икотехномически субтипринос (работен икотехномически субтицентит).
Работната центитална икономическа субтизначимост и работният центитален икотехномически субтипринос като разновидности на работното центиталното икореномическо субтиучастие (то е или работна центитална икономическа субтизначимост, или работен центитален икотехномически субтипринос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват работен центитален дялов икореномически субтидиспозат (working centital
partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
работно центитално икореномическо субтиучастие е работен центитален
дялов икореномически субтидиспозант (working centital partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на работния центиталния дялов икореномически субтидиспозант csubpardis (на работното икореномическо субтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на работната центитална икономическа субтизначимост csubpardis и работния центитален икотехномически субтипринос
icsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на работния центитален дялов икореномически субтидиспозат работната центитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна центитална икономическа оценка* (working centital
economic estimatе) на работния центитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
csubpardis = Ecsubpardis (icsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), csubpardis
= tcsubpardis е общата работна центитална икономическа оценка на работния центитален икотехномически субтипринос (total working centital
economic estimatе of the working centital ecotechnomic subticontribution),
acsubpardis =

csubpardis
csubpardis
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната работна центитална икономическа оценка на работния центитален икотехномически субтипринос (average working centital economic
estimatе of the working centital ecotechnomic subticontribution) и
mcsubpardis =

dcsubpardis
d csubpardis

е пределната работна центитална икономическа оценка на работния
центитален икотехномически субтипринос (marginal working centital economic estimatе of the working centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икореномическо субтиучастие са: работно
възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (working
reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено центитално икореномическо субтиучастие* (working production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно центитално икореномическо субтиучастие* (working exchange centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (working distributional centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно потребително центитално икореномическо субтиучастие* (working consumption centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено центитално икореномическо субтиучастие* (working protoeconomizing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно следпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (working post-production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно предипотребително центитално икореномическо субтиучастие* (working before-consumption centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно посредническо центитално икореномическо субтиучастие* (working intermediationary centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), работно бизнес центитално икореномическо
субтиучастие* (working business centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно центитално икореномическо субтиучастие*
(working allocative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно центитално икореномическо субтиучастие*
(individual working centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
работно центитално икореномическо субтиучастие* (firm working centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно центитално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие* (social working centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (working centital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
работно центитално създавано икореномическо субтиучастие* (working
centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икореномическо субтиучастие са (1) работно сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (working
sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икореномически субтисустатит* (working centital
ecorenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (working substatum centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен центитален икореномически субтисубстат* (working centital ecorenomic subtisubstatum)], (3) работно запасово центитално икореномическо субтиучастие* (working stock centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икореномически субтизапас* (working centital ecorenomic subtistock)], (4) работно сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (working sustatantal
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икореномически субтисустатант* (working centital ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Работно (сметно) ЦТИРСУ
(работен центитален икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРСУ

(работен центитален икореномически субтисустатит;

(работен центитален икореномически субтисубстат;

(работен центитален икореномически субтизапас;

(работен центитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтицентит)

работен субстатен икореномически субтицентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРСУ
(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икореномически субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРСУ
(унисъзидателен центитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (working
centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икореномически центит, (*) – работен центитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на работен икореномически субект [на субстантивностен работен икореномически
субект* (substantivitical working ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за работно трансцентитално икореномическо участие и работно центитално икореномическо участие (той е или едното,
или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие
за работна центитална икономическа значимост (същото като работен икономически центит) и работен центитален икотехномически принос (същото
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като работен икотехномически центит), както и общо понятие за работно
инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически субтицентит и като работен икореномически диспотант) и работно
центитално икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтицентит и като работна центитална икореномическа заделеност)
(вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното центитално икореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо участие и един от конкретните изрази на икореномическата работа* (ecorenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Работното центитално икореномическо
участие е форма на съществуване на работната центитална икореномическа енергия (working centital ecorenomic energy) (вж. икореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална
икореномическа активност* (working centital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна
центитална икореномическа потенциалност* (working centital ecorenomic
potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа
значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икореномическо
участие;
РБ икореномически центит
(РБ центитално
икореномическо
участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
РБ икореномически субтицентит
(РБ икореномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
РБ икореномически обтицентит
(РБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на работното центитално икореномическо участие са (1) работна
центитална икономическа значимост (работен икономически центит) и (2)
работен центитален икотехномически принос (работен икотехномически
центит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) работно центитално икореномическо субтиучастие (работен икореномически субтицентит) и (2) работно центитално икореномическо обтиучастие (работен икореномически обтицентит).
Работната центитална икономическа значимост и работният центитален
икотехномически принос като разновидности на работното центитално икореномическо участие (то е или работна центитална икономическа значимост, или
работен центитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и като двойка образуват работен центитален дялов икореномически диспозат (working centital partitionary ecorenomic disposate) (вид
икореномически диспозат), а самото работно центитално икореномическо
участие е работен центитален дялов икореномически диспозант (working
centital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на работния центитален дялов икореномически
диспозант cpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на работната центитална икономическа значимост cpardis и работния центитален икотехномически принос cpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на работния центиталения дялов икореномически диспозат работната центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е работна центитална икономическа оценка* (working centital economic estimatе) на работния центитални
икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност).
Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
cpardis = Ecpardis (cpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cpardis =
tcpardis е общата работна центитална икономическа оценка на работния
центитален икотехномически принос (total working centital economic
estimatе of the working centital ecotechnomic contribution),
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------cpardis
acpardis =
cpardis
е средната работна центитална икономическа оценка на работния центитален икотехномически принос (average working centital economic estimatе
of the working centital ecotechnomic contribution) и
mcpardis =

dcpardis
d cpardis

е пределната работна центитална икономическа оценка на работния
центитален икотехномически принос (marginal working centital economic
estimatе of the working centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икореномическо участие са: работно възпроизводствено центитално икореномическо участие* (working reproductional centital ecorenomic participation (share)), работно производствено центитално икореномическо участие* (working production centital ecorenomic
participation (share)), работно разменно центитално икореномическо участие* (working exchange centital ecorenomic participation (share)), работно разпределително центитално икореномическо участие* (working distributional
centital ecorenomic participation (share)), работно потребително центитално
икореномическо участие* (working consumption centital ecorenomic participation (share)), работно стопанствено центитално икореномическо участие*
(working protoeconomizing centital ecorenomic participation (share)), работно
следпроизводствено центитално икореномическо участие* (working postproduction centital ecorenomic participation (share)), работно предипотребително центитално икореномическо участие* (working before-consumption
centital ecorenomic participation (share)), работно посредническо центитално
икореномическо участие* (working intermediationary centital ecorenomic participation (share)), работно бизнес центитално икореномическо участие*
(working business centital ecorenomic participation (share)), работно алокативно
центитално икореномическо участие* (working allocative centital ecorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно центитално
икореномическо участие* (individual working centital ecorenomic participation
(share)), фирмено работно центитално икореномическо участие* (firm
working centital ecorenomic participation (share)), обществено работно цен163
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титално икореномическо участие* (social working centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икореномическо участие*
(working centital assimilated ecorenomic participation (share)) и работно центитално създавано икореномическо участие* (working centital gived ecorenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икореномическо участие са (1) работно
сустатитно центитално икореномическо участие* (working sustatitic
centital ecorenomic participation (share)) [същото като работен центитален
икореномически сустатит* (working centital ecorenomic sustatite)], (2) работно субстатно центитално икореномическо участие* (working substatum centital ecorenomic participation (share)) [същото като работен центитален икореномически субстат* (working centital ecorenomic substatum)], (3)
работно запасово центитално икореномическо участие* (working stock
centital ecorenomic participation (share)) [същото като работен центитален
икореномически запас* (working centital ecorenomic stock)], (4) работно сустатантно центитално икореномическо участие* (working sustatantal centital ecorenomic participation (share)) [същото като работен центитален икореномически сустатант* (working centital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРУ –
центитално икореномическо участие)

Центитално
икореномическо участие
(ЦТИРУ)
(центитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИРУ

Субстатно
ЦТИРУ

Запасово
ЦТИРУ

Сустатантно
ЦТИРУ

(центитален
икореномически сустатит;

(центитален
икореномически субстат;

(центитален
икореномически запас;

(центитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически центит)

субстатен икореномически
центит)

запасов икореномически
центит)

сустатитен
икореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРУ]

[външно същество на
ЦТИРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРУ
(сътворителен
центитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРУ

(сътворителен
центитален икореномически
сустатит;

(сътворителен
центитален икореномически
субстат;

(сътворителен
центитален
икореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
центит)

сътворителен
субстатен икореномически
центит)

сътворителен
запасов икореномически центит)

сътворителен
сустатантен
икореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа пригодност}

{запасова центитална икореномическа
пригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ЦТИРУ
(работен центитален икореноми-чески
субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРУ

(работен центитален икореномически сустатит;

(работен центитален икореномически субстат;

(работен центитален икореномически запас;

(работен центитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически центит)

работен субстатен икореномически центит)

работен запасов
икореномически центит)

работен сустатантен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРУ
(творчески
центитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ЦТИРУ

(творчески центитален икореномически сустатит;

(творчески центитален икореномически субстат;

(творчески центитален икорено-мически запас;

(творчески центитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически центит)

творчески субстатен икореномически центит)

творчески запасов икореномически центит)

творчески сустатантен икореномически центит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо) ЦТИРУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРУ

(изпълнителен
центитален икореномически
сустатит;

(изпълнителен
центитален икореномически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
центит)

изпълнителен
субстатен икореномически
центит)

изпълнителен
запасов икореномически центит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа задоволеност}

{запасова центитална икоре-номическа
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРУ
(съзидателен
центитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ЦТИРУ

(съзидателен
центитален икореномически
сустатит;

(съзидателен
центитален икореномически
субстат;

(съзидателен
центитален
икореномически запас;

(съзидателен
центитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
центит)

съзидателен
субстатен икореномически
центит)

съзидателен
запасов икореномически центит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа игодноност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРУ
(унисъзидателен центитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ЦТИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРУ
ЦТИРУ
ЦТИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен центитален
ен центитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
центит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (working centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически обтицентит, работна центитална икоуниреномическа заделеност, (*) – работен
центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на работен икоуниреномически субект
[на субстантивностен работен икоуниреномически субект* (substantivitical
working ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
общо понятие за работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
и работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (той е или едното,
или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); работна центитална икономическа обтизначимост (същото като работен икономически
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтицентит и като работен центитален икономически интерес) и работен
центитален икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтитранцентит и като работна центитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите
на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.), една от формите на
съзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие
и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа*
(ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното центитално икоуниреномическо обтиучастие е работен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна работна икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical working ecounirenomic appraisement). Работното
центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на работната центитална обтиикоуниреномическа енергия* (working centital
obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената работна центитална обтиикоуниреномическа активност* (working centital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална
обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
работна центитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (working
centital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обти-центит
(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икоуниреномическо обтиучастие са: работно възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно производствено центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working production centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно
разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working exchange
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно разпределително
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working distributional
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно потребително
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working consumption
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно стопанствено
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working protoeconomizing
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working post-production
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working beforeconsumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно посредническо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working intermediationary centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно бизнес
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working business centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), работно алокативно центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (working allocative centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (individual working centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено работно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm working centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено работно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social working centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (working centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
и работно центитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (working centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икоуниреномическо обтиучастие са (1)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен центитален икоуниреномически обтисустатит* (working
centital ecounirenomic obtisustatite)], (2) работно субстатно центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (working substatum centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икоуниреномически обтисубстат* (working centital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) работно запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working
stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
центитален икоуниреномически обтизапас* (working centital ecounirenomic
obtistock)], (4) работно сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икоуниреномически обтисустатант* (working centital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРОУ – центитално икоуниреномическо обтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ЦТИУРОУ)
(центитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРОУ

Субстатно
ЦТИУРОУ

Запасово
ЦТИУРОУ

Сустатантно
ЦТИУРОУ

(центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(центитален
икоуниреномически обтизапас;

(центитален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икоууниреномичес- ниреномически обтицентит) ки обтицентит)

сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРОУ]

[външно същество на
ЦТИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
{субстатна
центитална
центитална
(вид икоунирено- икоуниреноми- икоуниреномимически специ- ческа обтипри- ческа обтиприфант)
годност}
годност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРОУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРОУ
(работен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

работен субстатен икоуниреномически обтицентит)

работен запасов
икоуниреномически обтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнаобти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

178

1095

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРОУ
(творчески
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
обтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтицентит)

творчески запасов икоуниреномически обтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРОУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРОУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРОУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиигодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
центи-тална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРОУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРОУ
ЦТИУРОУ
во ЦТИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (working centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически субтицентит, работен икоуниреномически диспотант, (*) – работен центитален
икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен работен икоуниреномически субект* (substantivitical working
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и ра182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (той е или едното,
или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); работна центитална икономическа субтизначимост (същото като работен икономически
субтицентит и като работен икономически диспотант) и работен центитален икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически
субтитранцентит и като работен икотехномически диспотант), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното
икоуниреномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното
центитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на
изпълнителното центитално икоуниреномическо субтиучастие и един от
конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work),
последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното центитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна работна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна работна оценка, т.е. е субективносубстантивностна работна икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical working ecounirenomic appraisement). Работното центитално
икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на работната
центитална субтиикоуниреномическа енергия* (working centital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална субтиикоуниреномическа активност* (working centital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (working
centital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа
значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обти-центит
(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икоуниреномическо субтиучастие са: работно възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно производствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working production centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
exchange centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно разпределително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
distributional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
потребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
consumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно стопанствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно
следпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working post-production centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
работно предипотребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working before-consumption centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working intermediationary centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), работно бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working business centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), работно алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working allocative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално работно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual working centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено работно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm working
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено работно
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (social working centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (working centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и работно центитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (working centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икоуниреномическо субтиучастие са (1)
работно сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен центитален икоуниреномически субтисустатит* (working
centital ecounirenomic subtisustatite)], (2) работно субстатно центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (working substatum centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икоуниреномически субтисубстат* (working centital ecounirenomic subtisubstatum)], (3)
работно запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
центитален икоуниреномически субтизапас* (working centital ecounirenomic
subtistock)], (4) работно сустатантно центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен центитален икоуниреномически субтисустатант* (working centital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРСУ – центитално икоуниреномическо субтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ЦТИУРСУ)
(центитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРСУ

Субстатно
ЦТИУРСУ

Запасово
ЦТИУРСУ

Сустатантно
ЦТИУРСУ

(центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(центитален
икоуниреномически субтизапас;

(центитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

субстатен икоуниреномически субтицентит)

запасов икоуниреномически субтицентит)

сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРСУ]

[външно същество на
ЦТИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРСУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРСУ
(работен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

работен субстатен икоуниреномически субтицентит)

работен запасов
икоуниреномически субтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнасубти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРСУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(творчески центитален икоуниреномически
субтисус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
субтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтицентит)

творчески запасов икоуниреномически субтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРСУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРСУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРСУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиигодно-ност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРСУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРСУ
ЦТИУРСУ
во ЦТИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(working centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), работен икоуниреномически центит, (*) – работен центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на работен икоуниреномически субект [на субстантивностен
работен икоуниреномически субект* (substantivitical working ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за работно трансцентитално икоуниреномическо участие и работно инцентитално
икоуниреномическо участие (той е или едното, или другото, но не и двете за193
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едно в тяхното цялостно единство); работна центитална икономическа значимост (същото като работен икономически центит) и работен центитален
икотехномически принос (същото като работен икотехномически центит),
взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за работно
центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтицентит и като работен икоуниреномически диспотант) и
работно центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен
икоуниреномически обтицентит и като работна центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното центитално икоуниреномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икоуниреномическо участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическата работа* (ecounirenomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Работното центитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване
на работната центитална икоуниреномическа енергия (working centital
ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената работна центитална икоуниреномическа активност* (working centital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена работна центитална икоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена работна центитална
икоуниреномическа потенциалност* (working centital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на работното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ центитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
центит
(РБ центитално
икономическо
участие;
РБ центитална
икономическа
значимост)

РБ центитален
икотехномически
принос;
РБ икотехномически центит
(РБ центитално
икотехномическо
участие;
РБ центитален
икотехномически
принос)

РБ центитално
икоуниреномическо участие;
РБ икоуниреномически центит
(РБ центитално
икоуниреномическо участие)

РБ центитална
икономическа
субтизначимост;
РБ икономически
субтицентит
(РБ икономически
диспотант)

РБ центитален
икотехномически
субтипринос;
РБ икотехномически субтицентит
(РБ икотехномически диспотант)

РБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
РБ икоуниреномически субтицентит
(РБ икоуниреномически диспотант)

РБ центитална
икономическа
обтизначимост;
РБ икономически
обтицентит
(РБ центитална
икономическа заделеност;
РБ центитален
икономически интерес)

РБ центитален
икотехномически
обтипринос;
РБ икотехномически обтицентит
(РБ центитална
икотехномическа
заделеност;
РБ центитална
икотехномическа
зададеност)

РБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
РБ икоуниреномически обтицентит
(РБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Работно центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(РБ – работен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на работното центитално икоуниреномическо участие са (1) работно центитално икоуниреномическо субтиучастие (работен икоуниреномически субтицентит) и
(2) работно центитално икоуниреномическо обтиучастие (работен икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на работното центитално икоуниреномическо участие са: работно
възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (working
reproductional centital ecounirenomic participation (share)), работно производствено центитално икоуниреномическо участие* (working production centital
ecounirenomic participation (share)), работно разменно центитално икоуниреномическо участие* (working exchange centital ecounirenomic participation
(share)), работно разпределително центитално икоуниреномическо участие* (working distributional centital ecounirenomic participation (share)), работно потребително центитално икоуниреномическо участие* (working
consumption centital ecounirenomic participation (share)), работно стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (working protoeconomizing
centital ecounirenomic participation (share)), работно следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (working post-production centital
ecounirenomic participation (share)), работно предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (working before-consumption centital
ecounirenomic participation (share)), работно посредническо центитално икоуниреномическо участие* (working intermediationary centital ecounirenomic
participation (share)), работно бизнес центитално икоуниреномическо участие* (working business centital ecounirenomic participation (share)), работно
алокативно центитално икоуниреномическо участие* (working allocative
centital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално работно центитално икоуниреномическо участие* (individual working centital
ecounirenomic participation (share)), фирмено работно центитално икоуниреномическо участие* (firm working centital ecounirenomic participation (share)),
обществено работно центитално икоуниреномическо участие* (social
working centital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават работно центитално усвоявано икоуниреномическо участие* (working centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и работно
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File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално създавано икоуниреномическо участие* (working centital gived
ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на работното центитално икоуниреномическо участие са (1) работно сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (working
sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен
центитален икоуниреномически сустатит* (working centital ecounirenomic
sustatite)], (2) работно субстатно центитално икоуниреномическо участие* (working substatum centital ecounirenomic participation (share)) [същото
като работен центитален икоуниреномически субстат* (working centital
ecounirenomic substatum)], (3) работно запасово центитално икоуниреномическо участие* (working stock centital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен центитален икоуниреномически запас* (working centital
ecounirenomic stock)], (4) работно сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (working sustatantal centital ecounirenomic participation
(share)) [същото като работен центитален икоуниреномически сустатант*
(working centital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на работното центитално икоуниреномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
центитален икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически центит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
центит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ЦТИУРУ
(работен центитален икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРУ

(работен центитален икоуниреномически
сустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субстат;

(работен центитален икоуниреномически
запас;

(работен центитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
центит)

работен субстатен икоуниреномически центит))

работен запасов
икоуниреномически центит))

работен сустатантен икоуниреномически
центит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуни реномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРУ

(творчески центитален икоуниреномически
сус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субстат;

(творчески центитален икоуниреномически
запас;

(творчески центитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
центит)

творчески субстатен икоуниреномически
центит)

творчески запасов икоуниреномически центит)

творчески сустатантен икоуниреномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически центит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
центит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

202

1119

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа игодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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Камен Миркович

File: от РАБОТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до РАБОТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРУ
ЦТИУРУ
во ЦТИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически запас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа удовлетво-реност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)
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(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВЕНСТВО (equality) (кд) – във:
бюджетно равенство на производителя;
бюджетно равенство;
инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в
макр.);
инвестиционно равенство между изтичанията на доход и инжекциите (в
макр.);
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанията на доход и
инжекциите (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
равенство между размити икономически множества;
равенство между спестяванията и инвестициите (в макр.);
равенство на Клаузиус, Р.;
равенство на Фишер, Ъ. (в межд.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанего на
доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на
доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между
изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено равенство между изтичането на доход и инжекциите (в
макр.);
редуцирано валутнокурсово равенство (в межд.).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНИЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ
(equality between leakages and injections) (в макр.) – необходимо условие за постигането на макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.).
РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ
(equality between leakages and injections) (ки) – във:
инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в
макр.);
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите в затворена икономика (в межд.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите в отворена икономика (в межд.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на
доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между
изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.).
РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ В
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИКА* (equality between leakages and injections in
closed economy) (в межд.) – обобщаващо понятие за случаите на инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.) и на инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.).
РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ В
ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА* (equality between leakages and injections in open
economy) (в межд.) – същото като инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно
равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.).

2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВЕНСТВО МЕЖДУ СПЕСТЯВАНИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ (equality
between savings and investment) (в макр.) – необходимо условие за съществуване на макроикономическото продуктовопазарно равновесие по опростения
модел на Дж. Кейнс (в макр.). Представлява форма на проявление на равенството между изтичанeто на доход и инжекциите (в макр.).
РАВЕНСТВО НА КЛАУЗИУС, Р. (Clausius equality) – равенство, въведено е
от Р. Клаузиус, който доказва, че превръщането на топлината в работа е подчинено на втория закон на термодинамиката. Вторият закон може да се формулира чрез ентропията като функция на състоянието на термодинамичната
система при равновесни (обратими) процеси. При извършването на квазистатичен (безкрайно бавен) цикличен процес в такава система, последната получава малки количества топлина ∂Q/T (T е абсолютното значение на температурата), които са подчинени на равенството на Р. Клаузиус ∫ (∂Q ) / T = 0, според
което за целия цикъл сумата им е равна на нула. От това следва, че ентропията
е пълният диференциал на функцията S на състоянието на термодинамичната
система при равновесен (обратим) процес dS = ∂Q/T, който е познат под наименованието диференциално определение на ентропията. Вж. ентропия.
РАВЕНСТВО НА ФИШЕР, Ъ. (Fisher equation) (в межд.) – обосновано от
американски икономист и статистик Ървинг Фишер равенство между реалния
лихвен процент (в макр.), от една страна, и разликата между номиналния лихвен процент (в макр.) и темпа на инфлацията (в макр.), от друга.
РАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ* (equal economic mappings) –
икономически изображения φ и ψ, чиито области на определения съвпадат и φ
(x) = ψ (x) за всяко x ∈ A, където A е икономическо множество. Тогава съвпадат и областите на техните значения. Вж. област на определението на икономическото изображение и област на значенията на икономическото изображение.
РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (economic sets
equality) (ки) – във:
равенство между размити икономически множества.
РАВЕНСТВО МЕЖДУ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА*
(fuzzy economic sets equality) – вид операция между размити икономически
множества, кореспондираща по определен начин с понятието за тъждестве3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност между икономически множества. Нека E е икономическо множество,
~
~
A и B са размити икономически множества, които са подмножества на E, M е
множеството на икономическите принадлежности (вж. размито икономическо множество) и µ A~ ( x) и µ B~ ( x) са характеристичните функции на икономическите принадлежности (също) на икономическите елементи x на раз~
~
митите множества A и B (следователно и на E), като µ A~ ( x) и µ B~ ( x) приемат
~
~
своите значения в M. Размитите икономически множества A и B са равни тогава и само тогава, когато
∀x ∈ E : µ A~ ( x) = µ B~ ( x).

Прието е равенството между размити икономически множества се озна~ ~
~ ~
чава с A = B или още с A ~
= B . Ако поне при един икономически елемент x от
E равенството
µ A~ ( x) = µ B~ ( x)

не се удовлетворява, тогава има неравенство между размити икономически
~ ~
множества* (fuzzy economic sets inequality) и то се означава с A ≠ B или още с
~ ~
A~
≠ B.
РАВНИНА (plane) (кд) – във:
бюджетна равнина;
допирателна икономическа равнина (вж. икономическа повърхнина);
икономическа равнина (вж. и икономическа повърхнина);
носеща равнина на икономическия многостен (вж. изпъкнал икономически многостен);
олигополна оптимална равнина (в микр.);
олигополна оптимална равнина на Парето, В. (в микр.) (вж: олигополна оптимална равнина (в микр.));
проективна икономическа равнина;
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на паричното икономическо безразличие;
равнина на приходното производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото парично икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
факторна изокостна икономическа равнина.
РАВНИНА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото
безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на паричното икономическо безразличие;
равнина на приходното производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото парично икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие.

5
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual monetary economic indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите
блага (в т.ч. и в тримерното пространство на икономическите продукти) под
формата на геометрична икономическа равнина, всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като всички
комбинации (точки) от тази равнина са взаимно безразлични за даден индивид
като икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж.
индивидуално парично икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях
има еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен израз (в т.ч. или общ паричен приход, или общ паричен разход) (по постоянни цени). Равнината на индивидуалното парично икономическото безразличие има отрицателен наклон
към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното парично икономическото безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на
равнината на индивидуалното парично безразличие* (individual monetary
indifference plane) и е разновидност на правата конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие. Нейна разновидност е равнината на
индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие (която от своя
страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на равнината на индивидуалното паричното икономическо безразли6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чие са още (1) равнината на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата
конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо
безразличие) и (2) равнината на индивидуалното разходно потребителско
икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата
конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие).
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual monetary economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото
безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual consumer’s economic indifference plane)
(ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual revenue economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual revenue producer’s
economic indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното
пространство на икономическите блага (в т.ч. и в тримерното пространство
на икономическите продукти) под формата на геометрична икономическа
равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида
икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази равнина са
взаимно безразлични за даден индивид производител като икономическа еди7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ница (вж. индивидуално приходно производителско икономическо безразличие),
тъй като всяка една от тях му носи (от нейната продажба) еднакъв (равен) с
тази на другите общ паричен приход (при постоянни цени). Равнината на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на равнината на индивидуалното приходно
производителско безразличие* (individual revenue producer’s indifference
plane) и е разновидност на правата конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е равнината на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие).
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual revenue producer’s
economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото
безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product monetary economic
indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в тримерното пространство на
икономическите продукти) под формата на геометрична икономическа равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази равнина са взаимно безразлични за даден индивид като икономическа единица, в т.ч. и за
производителя и за потребителя (вж. индивидуално парично икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднакъв (равен) с тази на другите
общ паричен израз (в т.ч. или общ паричен приход, или общ паричен разход)
(по постоянни цени). Равнината на индивидуалното парично икономическото
безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира
множството на индивидуалното парично икономическото безразличие при
три вида блага. Тя е частен случай на равнината на индивидуалното продуктово парично безразличие* (individual product monetary indifference plane)
и е разновидност на правата конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие. Нейна разновидност е равнината на индивидуалното
продуктово парично икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното продуктово парично
икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на равнината на индивидуалното парично икономическо безразличие
са още (1) равнината на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие) и (2) равнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие).
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПРИХОДНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual
product revenue producer’s economic indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите продукти под
формата на геометрична икономическа равнина, всяка една от които (точки)
представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази равнина
са взаимно безразлични за даден индивид производител като икономическа
единица (вж. индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях му носи (от нейната продажба)
еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен приход (при постоянни цени).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Равнината на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие при три вида продукти. Тя е частен случай на
равнината на индивидуалното продуктово приходно производителско безразличие* (individual product revenue producer’s indifference plane) и едновременно е разновидност на правата конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие и на равнината на
индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product
expense consumer’s economic indifference plane) – множество от икономически
точки в тримерното пространство на потребителните икономически продукти под формата на геометрична крива икономическа равнина, всяка една от
които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични
единици три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от
тази равнина са взаимно безразлични за даден индивид потребител като икономическа единица (вж. индивидуално продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях му струва (при нейната
покупка) еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен разход (при постоянни цени). Равнината на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси.
Експлицира множството на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие при три вида продукти. Тя е частен случай
на равнината на индивидуалното разходно потребителско безразличие*
(individual product expense consumer’s indifference plane) и едновременно е разновидност на правата конфигурация на индивидуалното продуктово разходното потребителско икономическо безразличие и на равнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual producer’s economic indifference
plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual expense economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual expense consumer’s
economic indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното
пространство на потребителните икономически блага (в т.ч. и в тримерното
пространство на потребителните икономически продукти) под формата на
геометрична крива икономическа равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази равнина са взаимно безразлични за даден индивид
потребител като икономическа единица (вж. индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях му струва (при
нейната покупка) еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен разход (при
постоянни цени). Равнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на равнината на индивидуалното разходно потребителско безразличие* (individual expense
consumer’s indifference plane) и е разновидност на правата конфигурация на
разходното потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е
равнината на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното разходно продуктово потребителско икономическо
безразличие).
РАВНИНА НА ИНДИВИДУАЛНОТО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual expense consumer’s economic
indifference plane) (ки) – във:
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПАРЕТО, В. (Pareto plane) (ки) – във:
олигополна оптимална равнина на Парето, В. (в микр.) (вж: олигополна оптимална равнина (в микр.)).
РАВНИНА НА ПАРИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(monetary economic indifference plane) – множество от икономически точки в
тримерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в тримерното
пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична
икономическа равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в
т.ч. и три вида икономически продукти), като всички комбинации (точки) от
тази равнина са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя (вж. парично икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднакъв (равен) с тази на
другите общ паричен израз (в т.ч. или общ паричен приход, или общ паричен
разход) (по постоянни цени). Равнината на паричното икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на паричното икономическото безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на равнината на паричното безразличие* (monetary indifference
plane) и е разновидност на правата конфигурация на паричното икономическо
безразличие. Нейна разновидност е равнината на продуктовото парично икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата
конфигурация на продуктовото парично икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на равнината на паричното икономическо безразличие са още (1)
равнината на приходното производителско икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие) и (2) равнината на разходното потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и
на правата конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното
парично икономическо безразличие), в т.ч.: (а) равнина на индивидуалното
приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е
разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие); (б) равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие);
(2) равнина на фирменото парично икономическо безразличие* (firm
monetary economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на
правата конфигурация на фирменото парично икономическо безразличие*
(firm monetary economic indifference straight configuration)], в т.ч.: (а) равнина
на фирменото приходно производителско икономическо безразличие* (firm
revenue producer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото приходно производителско икономическо безразличие* (firm revenue producer’s economic
indifference straight configuration)]; (б) равнина на фирменото разходно потребителско икономическо безразличие* (firm expense consumer’s economic
indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото разходно потребителско икономическо безразличие* (firm expense consumer’s economic indifference straight configuration)];
(3) равнина на общественото парично икономическо безразличие* (social monetary economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност
и на правата конфигурация на общественото парично икономическо безразличие* (social monetary economic indifference straight configuration)], в т.ч.:
(а) равнина на общественото приходно производителско икономическо
безразличие* (social revenue producer’s economic indifference plane) [която от
своя страна е разновидност и на правата конфигурация на общественото
приходно производителско икономическо безразличие* (social revenue
producer’s economic indifference straight configuration)]; (б) равнина на общественото разходно потребителско икономическо безразличие* (social
expense consumer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на общественото разходно потреби-
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телско икономическо безразличие* (social expense consumer’s economic
indifference straight configuration)].
Ако не е посочено друго, под равнина на паричното икономическо безразличие обикновено се подразбира равнината на индивидуалното парично икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПАРИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (monetary economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото
безразличие;
равнина на паричното икономическо безразличие;
равнина на продуктовото парично икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (consumer’s economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРИХОДНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(revenue economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на приходното производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРИХОДНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (revenue producer’s economic indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите блага (в т.ч. и в тримерното пространство на икономическите продукти)
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------под формата на геометрична икономическа равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три
вида икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като
всички комбинации (точки) от тази равнина са взаимно безразлични за даден
производител като икономическа единица (вж. приходно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях му носи (от нейната продажба) еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен приход (при постоянни
цени). Равнината на приходното производителско икономическо безразличие
има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на
приходното производителско икономическо безразличие при три вида блага.
Тя е частен случай на равнината на приходното производителско безразличие* (revenue producer’s indifference plane) и е разновидност на правата конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие. Нейна
разновидност е равнината на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата
конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие); (2) равнина на фирменото приходно производителско икономическо безразличие* (firm revenue producer’s economic indifference plane) [която
от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото
приходно производителско икономическо безразличие* (firm revenue
producer’s economic indifference straight configuration)]; (3) равнина на общественото приходно производителско икономическо безразличие* (social
revenue producer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на общественото приходно производителско икономическо безразличие* (social revenue producer’s economic
indifference straight configuration)]. Ако не е посочено друго, под равнина на
приходното производителско икономическо безразличие обикновено се подразбира равнината на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНИНА НА ПРИХОДНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (revenue producer’s economic indifference plane) (ки) –
във:
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на приходното производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(product economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото парично икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКОТО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product monetary economic indifference plane) – множество
от икономически точки в тримерното пространство на икономическите блага
(в т.ч. и в тримерното пространство на икономическите продукти) под формата на геометрична икономическа равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида
икономически блага (в т.ч. и три вида икономически продукти), като всички
комбинации (точки) от тази равнина са взаимно безразлични за дадена възпроизводствена икономическа единица, в т.ч. и за производителя и за потребителя
(вж. парично икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях има еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен израз (в т.ч. или общ паричен приход, или общ паричен разход) (по постоянни цени). Равнината на паричното
16
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до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическото безразличие има отрицателен наклон към координатните оси.
Експлицира множството на паричното икономическото безразличие при три
вида блага. Тя е частен случай на равнината на продуктовото парично безразличие* (product monetary indifference plane) и е разновидност на правата
конфигурация на паричното икономическо безразличие. Нейна разновидност е
равнината на продуктовото парично икономическо безразличие (която от своя
страна е разновидност и на правата конфигурация на продуктовото парично
икономическо безразличие).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на равнината на паричното икономическо безразличие са още (1)
равнината на приходното производителско икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие) и (2) равнината на разходното потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и
на правата конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават:
(1) равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие (която
от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното
парично икономическо безразличие), в т.ч.: (а) равнина на индивидуалното
приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е
разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие); (б) равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие);
(2) равнина на фирменото продуктово парично икономическо безразличие* (firm product monetary economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото продуктово
парично икономическо безразличие* (firm product monetary economic
indifference straight configuration)], в т.ч.: (а) равнина на фирменото продуктово приходно производителско икономическо безразличие* (firm product
revenue producer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото продуктово приходно
производителско икономическо безразличие* (firm product revenue producer’s
economic indifference straight configuration)]; (б) равнина на фирменото про17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктово разходно потребителско икономическо безразличие* (firm product
expense consumer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото продуктово разходно
потребителско икономическо безразличие* (firm product expense consumer’s
economic indifference straight configuration)];
(3) равнина на общественото продуктово парично икономическо безразличие* (social product monetary economic indifference plane) [която от своя
страна е разновидност и на правата конфигурация на общественото продуктово парично икономическо безразличие* (social product monetary
economic indifference straight configuration)], в т.ч.: (а) равнина на общественото продуктово приходно производителско икономическо безразличие*
(social product revenue producer’s economic indifference plane) [която от своя
страна е разновидност и на правата конфигурация на общественото продуктово приходно производителско икономическо безразличие* (social
product revenue producer’s economic indifference straight configuration)]; (б) равнина на общественото разходно продуктово потребителско икономическо
безразличие* (social product expense consumer’s economic indifference plane)
[която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на общественото продуктово разходно потребителско икономическо безразличие*
(social product expense consumer’s economic indifference straight configuration)].
Ако не е посочено друго, под равнина на паричното икономическо безразличие обикновено се подразбира равнината на индивидуалното парично икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product monetary economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическото безразличие;
равнина на продуктовото парично икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product consumer’s economic indifference plane) (ки) –
във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие.
18
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product revenue producer’s economic
indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното пространство на икономическите продукти под формата на геометрична икономическа равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация
от измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като
всички комбинации (точки) от тази равнина са взаимно безразлични за даден
производител като икономическа единица (вж. продуктово приходно производителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях му носи (от
нейната продажба) еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен приход (при
постоянни цени). Равнината на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие при три вида продукти. Тя е частен случай на равнината на
продуктовото приходно производителско безразличие* (product revenue
producer’s indifference plane) и едновременно е разновидност на правата конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие и на равнината на приходното производителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на
правата конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие); (2) равнина на фирменото продуктово
приходно производителско икономическо безразличие* (firm product revenue
producer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и
на правата конфигурация на фирменото продуктово приходно производителско икономическо безразличие* (firm product revenue producer’s economic
indifference straight configuration)]; (3) равнина на общественото продуктово
приходно производителско икономическо безразличие* (social product revenue producer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на общественото продуктово приходно производителско икономическо безразличие* (social product revenue
producer’s economic indifference straight configuration)]. Ако не е посочено друго, под равнина на продуктовото приходно производителско икономическо
безразличие обикновено се подразбира равнината на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product revenue producer’s economic
indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product producer’s economic indifference plane) (ки)
– във:
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product expense economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (product expense consumer’s economic
indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното пространство на потребителните икономически продукти под формата на геометрична крива икономическа равнина, всяка една от които (точки) представлява
някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически продукти, като всички комбинации (точки) от тази равнина са взаимно безразлични за даден потребител като икономическа единица (вж. продуктово
разходно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от
тях му струва (при нейната покупка) еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен разход (при постоянни цени). Равнината на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси. Експлицира множството на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие при три вида продукти. Тя е частен случай
на равнината на разходното потребителско безразличие* (product expense
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------consumer’s indifference plane) и едновременно е разновидност на правата конфигурация на продуктовото разходното потребителско икономическо безразличие и на равнината на разходното потребителско икономическо безразличие.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) равнина на индивидуалното продуктово разходно полезностно
потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на правата конфигурация на индивидуалното продуктово разходно
потребителско икономическо безразличие); (2) равнина на фирменото продуктово разходно потребителско икономическо безразличие* (firm product
expense consumer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото продуктово разходно
потребителско икономическо безразличие* (firm product expense consumer’s
economic indifference straight configuration)]; (3) равнина на общественото
продуктово разходно потребителско икономическо безразличие* (social
product expense consumer’s economic indifference plane) [която от своя страна е
разновидност и на правата конфигурация на общественото продуктово
разходно потребителско икономическо безразличие* (social product expense
consumer’s economic indifference straight configuration)]. Ако не е посочено друго, под равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира равнината на индивидуалното продуктово
разходно потребителско икономическо безразличие.

РАВНИНА НА ПРОДУКТОВОТО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (product expense consumer’s economic
indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (producer’s economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнина на приходното производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА РАЗХОДНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (expense economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА РАЗХОДНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (expense consumer’s economic indifference plane) – множество от икономически точки в тримерното пространство на потребителните
икономически блага (в т.ч. и в тримерното пространство на потребителните
икономически продукти) под формата на геометрична крива икономическа
равнина, всяка една от които (точки) представлява някаква комбинация от измерени в специфични единици три вида икономически блага (в т.ч. и три вида
икономически продукти), като всички комбинации (точки) от тази равнина са
взаимно безразлични за даден потребител като икономическа единица (вж. разходно потребителско икономическо безразличие), тъй като всяка една от тях
му струва (при нейната покупка) еднакъв (равен) с тази на другите общ паричен разход (при постоянни цени). Равнината на разходното потребителско
икономическо безразличие има отрицателен наклон към координатните оси.
Експлицира множството на разходното потребителско икономическо безразличие при три вида блага. Тя е частен случай на равнината на разходното
потребителско безразличие* (expense consumer’s indifference plane) и е разновидност на правата конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие. Нейна разновидност е равнината на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на разходното продуктово потребителско икономическо безразличие).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) равнина на индивидуалното разходно полезностно потребител22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ско икономическо безразличие (която от своя страна е разновидност на правата конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие); (2) равнина на фирменото разходно потребителско икономическо безразличие* (firm expense consumer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и на правата конфигурация на фирменото
разходно потребителско икономическо безразличие* (firm expense consumer’s economic indifference straight configuration)]; (3) равнина на общественото разходно потребителско икономическо безразличие* (social expense
consumer’s economic indifference plane) [която от своя страна е разновидност и
на правата конфигурация на общественото разходно потребителско икономическо безразличие* (social expense consumer’s economic indifference
straight configuration)]. Ако не е посочено друго, под равнина на разходното
потребителско икономическо безразличие обикновено се подразбира равнината на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
РАВНИНА НА РАЗХОДНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (expense consumer’s economic indifference plane) (ки) – във:
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие.
РАВНИЩЕ (level) (кд) – във:
абсолютно равнище на цените (в макр.);
възпроизводствено равнище на ограниченост на поддържането;
доверително икономическо равнище (вж. интервал на доверителност);
критично равнище на инфлацията (в макр.);
макроскопично равнище на икономическата система;
макроскопично равнище на макроикономическата система;
макроскопично равнище на мезоикономическата система;
макроскопично равнище на микроикономическата система;
мезоскопично равнище на икономическата система;
мезоскопично равнище на макрооикономическата система;
мезоскопично равнище на мезоикономическата система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мезоскопично равнище на микрооикономическата система;
микроскопично равнище на икономическата система;
микроскопично равнище на макроикономическата система;
микроскопично равнище на мезоикономическата система;
микроскопично равнище на микроикономическата система;
поле на макроикономическата политика “номинален пазарен лихвен процент - средно абсолютно равнище на цените” (в макр.);
поле на макроикономическата политика “средно абсолютно равнище на
цените (в макр.) - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
потенциално абсолютно равнище на цените (в межд.);
равнище на икономическото квантуване;
равнище на икономическото множество;
равнище на насищане на търсенето на стоки от втора необходимост;
равнище на насищане на търсенето на стоки от първа необходимост;
равновесно абсолютно равнище на цените (в макр.);
средно равнище на цените (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - средно абсолютно равнище на цените” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.).
РАВНИЩЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (level of the economic
system) (ки) – във:
макроскопично равнище на икономическата система;
макроскопично равнище на макроикономическата система;
макроскопично равнище на мезоикономическата система;
макроскопично равнище на микроикономическата система;
мезоскопично равнище на икономическата система;
мезоскопично равнище на макрооикономическата система;
мезоскопично равнище на мезоикономическата система;
мезоскопично равнище на микрооикономическата система;
микроскопично равнище на икономическата система;
микроскопично равнище на макроикономическата система;
микроскопично равнище на мезоикономическата система;
микроскопично равнище на микроикономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНИЩЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО КВАНТУВАНЕ* (economic quantization level) – предварително фиксирана величина xk∗ , в която се преобразува
входният сигнал x(t) на дадена икономическа система под формата на закръгляне на негово мигновено значение в процеса на квантуването на икономическата система по равнище. Последното е нелинейно преобразувание на
входния сигнал x(t). Разликата между две съседни равнища на квантуването
qk = xk∗ +1 − xk∗

е стъпката на икономическото квантуване, а интервалът pk 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.
РАВНИЩЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (economic set
level) – равнище α на достигане на икономическите принадлежности (вж.
размито икономическо множество) на елементите на някакво подмножество
Aα до икономическите принадлежности µ A~ ( x) на елементите на дадено разми~
то икономическо множество A. Подмножеството Aα се интерпретира като
обикновено икономическо множество на α-равнище, т.е.
Aα = (x, µ A~ ( x) ≥ α ).

Икономическо множество Aα 2 с равнище α2 е включено в икономическо множество Aα1 с не по-голямо равнище α1, т.е.
α 2 ≥ α1 ⇒ Aα 2 ⊂ Aα1
(вж. включване на икономическо множество). Всяко размито икономическо
~
множество A може да се декомпозира на произведение от обикновени икономически множества [вж. декомпозиция от икономически подмножества (същото като разложение от икономически подмножества)] по изразяващи равнището коефициенти αi:
~
A = max [α1 Aα1 , α 2 Aα 2 , ..., α n Aα n ], 0 < α i ≤ 1, i = 1, 2, ..., n.
αi

Обратно, от посочените обикновени икономически множества, подредени в
последователността
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------A1 ⊂⊂ A2 ⊂⊂ ... ⊂⊂ An ,
заедно с подредени съответно значения α1 , α 2 ,..., α n , може да се синтезира от~
ново изходното размито икономическо множество A.
РАВНИЩЕ НА ИНФЛАЦИЯТА (inflationary level) (ки) – във:
критично равнище на инфлацията (в макр.).
РАВНИЩЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (level of the
macroeconomic system) (ки) – във:
макроскопично равнище на макроикономическата система;
мезоскопично равнище на макроикономическата система;
микроскопично равнище на макроикономическата система.
РАВНИЩЕ НА МЕЗОИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (level of the
mesoeconomic system) (ки) – във:
макроскопично равнище на мезоикономическата система;
мезоскопично равнище на мезоикономическата система;
микроскопично равнище на мезоикономическата система.
РАВНИЩЕ НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (level of the
microeconomic system) (ки) – във:
макроскопично равнище на микроикономическата система;
мезоскопично равнище на микрооикономическата система;
микроскопично равнище на мезоикономическата система.
РАВНИЩЕ НА ОГРАНИЧЕНОСТ НА ПОДДЪРЖАНЕТО (limitation level
of the sustenance) (ки) – във:
възпроизводствено равнище на ограниченост на поддържането.
РАВНИЩЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (level of the economic
system) (ки) – във:
макроскопично равнище на икономическата система;
мезоскопично равнище на икономическата система;
микроскопично равнище на икономическата система.
РАВНИЩЕ НА НАСИЩАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА СТОКИ ОТ ВТОРА
НЕОБХОДИМОСТ (demand saturation level of second necessities) (в микр.),
точка на насищане на търсенето на стоки от втора необходимост (в
микр.), – максимален обем на търсенето на стоки от втора необходимост, кой26

1147

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то потребителят не надхвърля, колкото и висок да е неговият доход. Вж. крива
“доход – потребление” на Л. Торнквист на стоки от втора необходимост (в
микр.).
РАВНИЩЕ НА НАСИЩАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА СТОКИ ОТ ПЪРВА
НЕОБХОДИМОСТ (demand saturation level of first necessities) (в микр.), точка на насищане на търсенето на стоки от първа необходимост (в микр.), –
максимален обем на търсенето на стоки от първа необходимост (в микр.),
който потребителят не надхвърля, колкото и висок да е неговият доход. Вж.
крива “доход – потребление” на Л. Торнквист на стоки от първа необходимост (в микр.).
РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ (price level) (ки) – във:
абсолютно равнище на цените (в макр.);
поле на макроикономическата политика “номинален пазарен лихвен процент - средно абсолютно равнище на цените” (в макр.);
поле на макроикономическата политика “средно абсолютно равнище на
цените (в макр.) - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
потенциално абсолютно равнище на цените (в межд.);
равновесно абсолютно равнище на цените (в макр.);
средно равнище на цените (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - средно абсолютно равнище на цените” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.).
РАВНИЩНОСТ (levelness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа равнищност;
ингредиентна икономическа равнищност (на икономическата система);
ингредиентна икореномическа равнищност;
ингредиентна икотехномическа равнищност;
ингредиентна икофорномическа равнищност;
ингредиентна субномическа равнищност;
ингредиентна форномическа равнищност.
РАВНОВЕСЕН АГРЕГАТЕН НАРОДНОСТОПАНСКИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (equiaxial aggregate all-macroeconomic product) (в
макр.) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСEН АГРЕГАТЕН НАРОДНОСТОПАНСКИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (equiaxial aggregate all-macroeconomic labour) (в макр.)
(*) – същото като равновесна заетост (в макр.).
РАВНОВЕСЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВНОСНИТЕ МИТА
(import tariffs impact equiaxial analysis) (в межд.) – комплексен анализ на зависимостите между вносните мита (в межд.), условията на търговията (в
межд.), криволинейната граница на производствените възможности (в
межд.) и макроикономическите криви на безразличието (в межд.).
РАВНОВЕСЕН БАЛАНС (equiaxial balance) (ки) – във:
равновесен платежен баланс (в межд.);
равновесен платежен баланс по основни операции (в межд.);
равновесен платежен баланс по текущи и по основни операции (в межд.);
равновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.);
равновесен платежен баланс по търговски и по основни операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по търговски и по текущи операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по търговски операции (в межд.).
РАВНОВЕСЕН БАЛАНС ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (equiaxial balance in
basic transactions) (ки) – във:
равновесен платежен баланс по основни операции (в межд.).
РАВНОВЕСЕН БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ И ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ
(equiaxial balance in current and basic transactions) (ки) – във:
равновесен платежен баланс по текущи и по основни операции (в межд.).
РАВНОВЕСЕН БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ (equiaxial balance in
current transactions) (ки) – във:
равновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.).
РАВНОВЕСЕН БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ И ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (equiaxial balance in trade and basic transactions) (ки) – във:
равновесен платежен баланс по търговски и по основни операции (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСЕН БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ И ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ
(equiaxial balance in trade and current transactions) (ки) – във:
равновесен платежен баланс по търговски и по текущи операции (в
межд.).
РАВНОВЕСЕН БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ (equiaxial balance
in trade transactions) (ки) – във:
равновесен платежен баланс по търговски операции (в межд.).
РАВНОВЕСЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (equiaxial gross domestic
product) (в макр.) – обем на брутния вътрешен продукт (в макр.), при който
има изравняване между търсенето на съвкупния брутен вътрешен продукт (в
макр.) и предлагането на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.).
Представлява координата на точката на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.) [според вътрешната концепция (в макр.)], която
е пресечна на кривата на агрегатното продуктово търсене (в макр.) и кривата на агрегатното продуктово предлагане (в макр.). Точката на това равновесие е пресечна и на кривата IS (в макр.) и кривата LM (в макр.) в IS-LMмодела (в макр.). Вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
РАВНОВЕСЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (equiaxial gross domestic
product) (ки) – във:
номинален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.).
РАВНОВЕСЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (equiaxial gross
national product) (в макр.) – обем на брутния национален (в макр.), при който
има изравняване между търсенето на съвкупния брутен национален продукт
(в макр.) и предлагането на съвкупния брутен национален продукт (в макр.).
Представлява координата на точката на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.) [според националната концепция (в макр.)], която
е пресечна на кривата на агрегатното продуктово търсене (в макр.) и кривата на агрегатното продуктово предлагане (в макр.). Вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
РАВНОВЕСЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (equiaxial gross
national product) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номинален равновесен брутен национален продукт (в макр.);
равновесен брутен национален продукт (в макр.);
реален равновесен брутен национален продукт (в макр.).
РАВНОВЕСЕН БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР (equiaxial budget multiplier) (в макр.) – показва с колко парични единици нараства равновесният реален брутен вътрешен продукт (в макр.) при нарастване с една парична единица на правителствените разходи (в макр.), уравновесени с еднакво нарастване
на данъците (в макр.). Представлява мултипликатор на бюджетноуравновесената некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС (equiaxial exchange rate) (в межд.) – валутен курс (в межд.), установен при равновесие на валутния пазар (в межд.).
Той е координата на точката на валутнопазарното равновесие (в межд.), при
която се формира равновесно количество на валутата (в межд.). При него
предлаганото количество валута (в межд.) [предлагането на валута (в
межд.)] е равно на търсеното количество [търсенето на валута (в межд.)]
при едновременно изравняване между съответствуващите на тези количества
търсен и предлаган валутен курс (в межд.). Ако не е посочено друго, под равновесен валутен курс обикновено се поразбира равновесният номинален валутен курс (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС (equiaxial exchange rate) (ки) – във:
комплексноравновесен валутен курс (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
комплексноравновесен номинален валутен курс (в межд.);
продуктоворавновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
продуктоворавновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
равновесен валутен курс (в межд.);
равновесен валутен курс при относителен финансов паритет (в межд.);
равновесен номинален валутен курс (в межд.);
равновесен пазарен валутен курс (в межд.);
финансоворавновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
финансоворавновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------финансоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс при относителен финансов
паритет (в межд.) (същото като финансоворавновесен номинален валутен
курс (в межд.));
фундаментален равновесен ефективен валутен курс (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС В ДЪЛЪГ СРОК (long-run equiaxial
exchange rate) (ки) – във:
продуктоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС В КРАТЪК СРОК (short-run equiaxial
exchange rate) (ки) – във:
продуктоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ АБСОЛЮТЕН ПАРИТЕТ
(equiaxial exchange rate in absolute parity) (ки) – във:
комплексноравновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
продуктоворавновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
финансоворавновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ПАРИТЕТ
(equiaxial exchange rate in relative parity) (ки) – във:
комплексноравновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
продуктоворавновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
финансоворавновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
равновесен валутен курс при относителен финансов паритет (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ВАЛУТЕН КУРС ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ФИНАНСОВ
ПАРИТЕТ (equiaxial exchange rate in relative financial parity) (ки) – във: финансоворавновесен номинален валутен курс при относителен финансов паритет (в межд.) (същото като финансоворавновесен номинален валутен курс (в
межд.));
РАВНОВЕСЕН ЕФЕКТИВЕН ВАЛУТЕН КУРС (equiaxial effective exchange rate) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фундаментален равновесен ефективен валутен курс (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ЕФЕКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (equiaxial effective individual economic product) (подразбира се
като равноведен ефективен индивидуален стопанствен икономически продукт), резултантен икономически продукт [индивидуален], (*) – такава величина qr = qr(I) на индивидуалния икономически продукт q = q(I) [в т.ч. на
производиствения икономически продукт [индивидуалeн] qp = qp(I) и на потребителния икономически продукт [индивидуалeн] qc = qc(I)], при чието индивидуално икономическо възпроизводство (в т.ч. при индивидуалното икономическо производство и при индивидуалното икономическо потребление) в рамките на един трудов *възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален]
(в т.ч. на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и
на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]) индивидът като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч. като производител и
като потребител) става способен да се възпроизвежда като пълноценна личност, но така че като индивид потребител да консумира точно толкова продукт, колкото произвежда, което се извършва на максималното за това равнище (тук се има предвид случай с еднопродуктова индивидуална потенциалност
или с многопродуктова индивидуална потенциалност, условно приведена към
еднопродуктова). Възпроизводството на равновесния ефективен продукт е използване на равновесната ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (последната същото като резултантна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. прилагане на равновесните
ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (последното същото като резултантни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и удовлетворяване на равновесните ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (последното същото като резултантни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])]. Той е една от двете разновидности на ефективния икономически продукт [индивидуален] (последният
същото като възпроизводим икономически продукт [индивидуален]) [в т.ч.
ефективния производствен икономически продукт [индивидуален] (последният същото като възпроизводим производствен икономически продукт [индивидуален] и ефективния потребителен икономически продукт [индивидуален]
(последният същото като възпроизводим производствен икономически продукт [индивидуален]]. Другата разновидност на ефективния продукт е свръхе32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фективният икономически продукт [индивидуален] (същото като неравновесен ефективен икономически продукт [индивидуален]).
Равновесният ефективен индивидуален икономически продукт от своя
страна се проявява в две разновидности: (1) като нормален икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален]) [в т.ч. нормален производствен икономически
продукт [индивидуален] (същото като минимален равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] и нормален потребителен
икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален равновесен
ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален]] и (2) като
разумен икономически продукт [индивидуален] (същото като максимален равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален]) [в т.ч. разумен
производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като максимален равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] и разумен потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото
като максимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален]]. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост
разновидности на равновесния ефективен индивидуален икономически продукт (чрез които той се проявява и съществува и за които той е общо понятие)
са (1) равновесният ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] (последният същото като резултантен производствен икономически
продукт [индивидуален]) и (2) равновесният ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] (последният същото като резултантен потребителен икономически продукт [индивидуален]).
Равновесният ефективен индивидуален икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за равновесен ефективен икономически продукт* (equiaxial effective economic product) [в т.ч. за равновесен ефективен
производствен икономически продукт* (equiaxial effective production
economic product) и за равновесен ефективен потребителен икономически
продукт* (equiaxial effective consumption economic product)]. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови разновидности
са равновесният ефективен фирмен икономически продукт* (equiaxial
effective firm economic product) [в т.ч. равновесният ефективен фирмен производствен икономически продукт* (equiaxial effective firm production economic product) и равновесният ефективен фирмен потребителен икономически продукт* (equiaxial effective firm consumption economic product)], равновесният ефективен обществен икономически продукт* (equiaxial effectve
33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------social econ omic product) [в т.ч. равновесният ефективен обществен производствен икономически продукт* (equiaxial effective social production economic product) и равновесният ефективен обществен потребителен икономически продукт* (equiaxial effective social consumption product)] и т.н. Когато не е посочено друго, под равновесен ефективен икономически продукт
обикновено се подразбира равновесният ефективен индивидуален икономически продукт. Вж. равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], равновесна ефективна стойностна
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].

РАВНОВЕСЕН ЕФЕКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (equiaxial effective individuall economic product) (ки) – във:
максимален равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален]
(същото като разумен икономически продукт [индивидуален]);
максимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като разумен потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен производствен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален производствен икономически продукт
[индивидуален]);
равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален] (същото като нормален икономически продукт [индивидуален]);
равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален];
равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален].
РАВНОВЕСЕН ЕФЕКТИВЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (equiaxial effective individual consumption
economic product), резултантен потребителен икономически продукт [индивидуален], (*) – такава величина qcr = qcr(I) на потребителния икономически продукт [индивидуалeн] qc = qc(I), при чието индивидуално икономическо
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребление (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) в
рамките на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]
индивидът потребител като възпроизводствена икономическа единица става
способен да се възпроизвежда като пълноценна личност, но така че впоследствие като индивид производител да произвежда точно толкова продукт, колкото
потребява (тук се има предвид случай с еднопродуктови индивидуални потребности или с многопродуктови индивидуални потребности, условно приведени към еднопродуктови). Той е разновидност на равновесния ефективен
икономически продукт [индивидуален]. Потреблението на равновесния ефективен потребителен продукт е удовлетворяване на равновесните ефективни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като резултантни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Той е една от двете разновидности на ефективния потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото като възпроизводим
потребителен икономически продукт [индивидуален]). Другата разновидност
на ефективния продукт е свръхефективният потребителен икономически
продукт [индивидуален] (същото като неравновесен ефективен потребителен
икономически продукт [индивидуален]). Равновесният ефективен индивидуален продукт от своя страна се проявява в две разновидности: (1) нормален
потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален
равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален])
и (2) разумен потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото
като максимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален]).
Равновесният ефективен индивидуален потребителен икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за равновесен ефективен потребителен икономически продукт* (equiaxial effective consumption economic
product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови разновидности са равновесният ефективен фирмен потребителен
икономически продукт* (equiaxial effective firm consumption economic product), равновесният ефективен обществен потребителен икономически
продукт* (equiaxial effective social consumption economic product) и т.н. Когато
не е посочено друго, под равновесен ефективен потребителен икономически
продукт обикновено се подразбира равновесният ефективен индивидуален
потребителен икономически продукт. Вж. равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], равновесни
ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивиду35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ални продуктови], равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] и равновесни ефективни
полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСЕН ЕФЕКТИВЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (equiaxial effective individuall consumption
economic product) (ки) – във:
максимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като разумен потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален].
РАВНОВЕСЕН ЕФЕКТИВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (equiaxial effective individual production
economic product), резултантен производствен икономически продукт [индивидуален], (*) – такава величина qpr = qpr(I) на производствения икономически продукт [индивидуалeн] qp = qp(I), при чието индивидуално икономическо производство (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) в рамките на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] индивидът производител като възпроизводствена икономическа
единица става способен да се възпроизвежда като пълноценна личност, но така
че впоследствие като индивид потребител да консумира точно толкова продукт, колкото произвежда (тук се има предвид случай с еднопродуктови индивидуални способности или с многопродуктови индивидуални способности,
условно приведени към еднопродуктови). Той е разновидност на равновесния
ефективен икономически продукт [индивидуален]. Производството на равновесния ефективен продукт е прилагане на равновесните ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като резултантни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови]). Той е една от двете разновидности на ефективния производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като възпроизводим производствен икономически продукт [индивидуален]). Другата разновидност на
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефективния продукт е свръхефективният производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като неравновесен ефективен производствен
икономически продукт [индивидуален]). Равновесният ефективен индивидуален продукт от своя страна се проявява в две разновидности: (1) нормален
производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален
равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален])
и (2) разумен производствен икономически продукт [индивидуален] (същото
като максимален равновесен ефективен производствен икономически продукт
[индивидуален]).
Равновесният ефективен индивидуален производствен икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за равновесен ефективен производствен икономически продукт* (equiaxial effective production economic
product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови разновидности са равновесният ефективен фирмен производствен икономически продукт* (equiaxial effectve firm production economic
product), равновесният ефективен обществен производствен икономически
продукт* (equiaxial effective social production economic product) и т.н. Когато
не е посочено друго, под равновесен ефективен производствен икономически
продукт обикновено се подразбира равновесният ефективен индивидуален
производствен икономически продукт. Вж. равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], равновесни
ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], равновесни ефективни стойностни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] и равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСЕН ЕФЕКТИВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (equiaxial effective individuall production
economic product) (ки) – във:
максимален равновесен ефективен производствен икономически продукт
[индивидуален] (същото като разумен производствен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен производствен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален производствен икономически продукт
[индивидуален]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален].
РАВНОВЕСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (equiaxial economic product)
(подразбиран като пазарноравновесен икономически продукт) – обем на икономическия продукт, при който има равенство между неговото продуктово
търсене и неговото продуктово предлагане. Той е координата на точката на
продуктовопазарното равновесие, която е пресечна на пазарната крива на продуктовото търсене и пазарната крива на продуктовото предлагане [вж. пазарна
крива на продуктовото търсене (в микр.) и пазарна крива на продуктовото
предлагане (в микр.)].
РАВНОВЕСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (equiaxial economic product)
(ки) – във:
номинален равновесен икономически продукт;
равновесен икономически продукт (в макр.);
равновесен съвкупен икономически продукт (вж. макроикономическо
продуктовопазарно равновесие);
реален равновесен икономически продукт (в макр.).
РАВНОВЕСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
(equiaxial individuall economic product) (ки) – във:
максимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като разумен потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен производствен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален производствен икономически продукт
[индивидуален]);
равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален];
равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален];
равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (equiaxial dynamic economic
process) (ки) – във:
равновесен ценностнодинамичен икономически процес (вж. равновесно състояние на ценностнодинамична икономическа система);
ценностна динамика на равновесните икономически процеси (вж.
ценностнодинамична икономическа система).
РАВНОВЕСЕН КУРС (equiaxial rate) (ки) – във:
комплексноравновесен валутен курс (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
комплексноравновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
комплексноравновесен номинален валутен курс (в межд.);
продуктоворавновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
продуктоворавновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
равновесен валутен курс (в межд.);
равновесен валутен курс при относителен финансов паритет (в межд.);
равновесен номинален валутен курс (в межд.);
равновесен пазарен валутен курс (в межд.);
финансоворавновесен валутен курс при абсолютен паритет (в межд.);
финансоворавновесен валутен курс при относителен паритет (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
фундаментален равновесен ефективен валутен курс (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial interest rate) (в макр.) – лихвен процент (в макр.), при който агрегатното търсения и агрегатното предлагания обем на заемните фондове (в макр.) са равни, т.е. при равновесен обем
на замните фондове (в макр.).
РАВНОВЕСЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial interest rate) (ки) – във:
равновесен лихвен процент (в макр.);
равновесен номинален пазарен лихвен процент (в макр.);
равновесен пазарен лихвен процент (в макр.);
равновесен реален пазарен лихвен процент (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСЕН МУЛТИПЛИКАТОР (equiaxial multiplier) (ки) – във:
равновесен бюджетен мултипликатор (в макр.).
РАВНОВЕСЕН НАРОДНОСТОПАНСКИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ (equiaxial all-macroeconomic product) (ки) – във: равновесен агрегатен народностопански макроикономически продукт (в макр.) (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
РАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (equiaxial nominal exchange rate) (в межд.) – номинален валутен курс (в межд.), установен при равновесие на валутния пазар (в межд.). Той е координата на точката на валутнопазарното равновесие (в межд.), при която се формира равновесно количество на валутата (в межд.) в номинално изражение. Представлява равновесен
валутен курс (в межд.) при номинални значения на валутата (в межд.).
РАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (equiaxial nominal exchange rate) (ки) – във:
продуктоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
комплексноравновесен номинален валутен курс (в межд.).
РАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС В ДЪЛЪГ СРОК (longrun equiaxial nominal exchange rate) (ки) – във:
продуктоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.).
РАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС В КРАТЪК СРОК (shortrun equiaxial nominal exchange rate) (ки) – във:
продуктоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.).
РАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН КУРС (equiaxial nominal rate) (ки) – във:
комплексноравновесен номинален валутен курс (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
продуктоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.);
равновесен номинален валутен курс (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в дълъг срок (в межд.);
финансоворавновесен номинален валутен курс в кратък срок (в межд.).
РАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial nominal interest rate) (ки) – във:
равновесен номинален пазарен лихвен процент (в макр.).
РАВНОВЕСЕН НОМИНАЛЕН ПАЗАРЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial
nominal market interest rate) (в макр.) – равнище на номиналния лихвен процент
(в макр.), при което желанието икономическите агенти (на икономическите
единици), взети заедно в дадена страна, да притежават определено агрегатно
количество пари (в макр.) (по-широко – определено агрегатно количество финансови активи) се изравнява със агрегатното им предлагане [вж. агрегатно
търсене на пари (в макр.) и агрегатно предлагане на пари (в макр.)]. Представлява един от параметрите на макроикономическото паричнопазарно равновесие (в макр.). Точката на равновесния номинален пазарен лихвен процент е
пресечна и на кривата IS (в макр.) и кривата LM (в макр.) в IS-LM-модела (в
макр.).
РАВНОВЕСЕН ОБЕМ НА ЗАЕМНИТЕ ФОНДОВЕ (equiaxial quantity of
loanable funds) (в макр.) – обем на ценните книги (в макр.), при който тяхното
агрегатното търсене и агрегатното предлагане съвпадат.
РАВНОВЕСЕН ОБЕМ НА ЦЕНИТЕ КНИГИ (equiaxial quantity of securities
/bonds/) (в макр.) – обем на ценните книги (в макр.), при който тяхното агрегатно търсене и агрегатно предлагане съвпадат.
РАВНОВЕСЕН ПАЗАРЕН ВАЛУТЕН КУРС (equiaxial market exchange rate)
(в межд.) – валутен курс (в межд.), който съвместно е равновесен валутен курс
(в межд.) и пазарен валутен курс (в межд.); валутен курс, който се конституира при равенство между търсенето на валута (в межд.) и предлагането на
валута (в межд.) на валутния пазар (в межд.) и се приема от участниците във
валутния пазар (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ПАЗАРЕН КУРС (equiaxial market rate) (ки) – във:
равновесен пазарен валутен курс (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСЕН ПАЗАРЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial market interest
rate) (ки) – във:
равновесен реален пазарен лихвен процент (в макр.).
РАВНОВЕСЕН ПАЗАРЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial market interest
rate) (ки) – във:
равновесен номинален пазарен лихвен процент (в макр.).
РАВНОВЕСЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС* (equiaxial balance of payments) (в
межд.) (*) – платежен баланс (в межд.), който има поне една характеризираща подсистема на платежния баланс (в межд.) с нулево салдо (в межд.). Няма равновесен платежен баланс изобщо, а само конкретни негови разновидности, за които той е обобщаващо икономическо понятие. Според характеризиращите подсистеми на платежния баланс (в межд.) разновидности на
равовесния (на уравновесения) платежен баланс са: (1) равновесен платежен
баланс по търговски операции (в межд.) [когато е налице нулево салдо на търговския баланс (в межд.)]; (2) равновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.) [когато е налице нулево салдо на баланса на текущите операции
(в межд.)]; (3) равновесен платежен баланс по основни операции (в межд.)
[когато е налице нулево салдо на баланса на основните операции (в межд.)];
(4) равновесен платежен баланс по търговски и по текущи операции (в
межд.) [когато съвместно са налице нулево салдо на търговския баланс (в
межд.) и нулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.)]; (5) равновесен платежен баланс по търговски и по основни операции (в межд.) [когато съвместно са налице нулево салдо на търговския баланс (в межд.) и нулево салдо на баланса на основните операции (в межд.)]; (6) равновесен платежен баланс по текущи и по основни операции (в межд.) [когато съвместно са
налице нулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.) и нулево салдо на баланса на основните операции (в межд.)]. Платежният балас може да
бъде едновременно равновесен според една негова характеризираща подсистема и неравновесен според друга негова характерицзираща подсистема.
РАВНОВЕСЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ*
(equiaxial balance of payments in basic transactions) (в межд.) (*) – платежен баланс (в межд.), включният в който баланс на основните операции (в межд.)
има нулево салдо (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ И ПО ОСНОВНИ
ОПЕРАЦИИ* (equiaxial balance of payments in current and basic transactions) (в
межд.) (*) – платежен баланс (в межд.), включнитe в който баланс на текущите операции (в межд.) и баланс на основните операции (в межд.) имат нулево салдо (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ*
(equiaxial balance of payments in current transactions) (в межд.) (*) – платежен
баланс (в межд.), включният в който баланс на текущите операции (в межд.)
има нулево салдо (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ И ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ* (equiaxial balance of payments in trade and basic transactions)
(в межд.) (*) – платежен баланс (в межд.), включнитe в който баланс на търговските операции (в межд.) и баланс на основните операции (в межд.) имат
нулево салдо (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ И ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ* (equiaxial balance of payments in trade and current
transactions) (в межд.) (*) – платежен баланс (в межд.), включнитe в който
баланс на търговските операции (в межд.) и баланс на текущите операции (в
межд.) имат нулево салдо (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ*
(equiaxial balance of payments in trade transactions) (в межд.) (*) –платежен баланс (в межд.), включният в който баланс на търговските операции (в межд.)
има нулево салдо (в межд.).
РАВНОВЕСЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (equiaxial individuall consumption economic product) (ки) –
във:
максимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като разумен потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален потребителен икономически продукт
[индивидуален]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален].
РАВНОВЕСЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (equiaxial individuall production economic product) (ки) – във:
максимален равновесен ефективен производствен икономически продукт
[индивидуален] (същото като разумен производствен икономически продукт
[индивидуален]);
минимален равновесен ефективен производствен икономически продукт
[индивидуален] (същото като нормален производствен икономически продукт
[индивидуален]);
равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален].
РАВНОВЕСЕН РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial real interest rate)
(ки) – във:
равновесен реален пазарен лихвен процент (в макр.).
РАВНОВЕСЕН РЕАЛЕН ПАЗАРЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (equiaxial real
market interest rate) (в макр.) – разлика между равновесния номинален лихвен
процент (в макр.) и темпа на инфлацията (в макр.).
РАВНОВЕСЕН СЪВКУПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (equiaxial
aggregate economic product) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
РАВНОВЕСЕН ЦЕННОСТНОДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (equiaxial worth-dynamic economic process) – вж. равновесно състояние
на ценностнодинамична икономическа система.
РАВНОВЕСИЕ (equilibrium) (кд) – във:
аритметично бюджетно равновесие (в макр.);
безразлично икономическо равновесие на астатичния икономически
регулатор;
бюджетно равновесие (в макр.);
валутнопазарно равновесие (в межд.) (същото като равновесие на валутния пазар (в межд.));
валутно-парично пазарно равновесие (в межд.);
валутно-продуктово пазарно равновесие (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------валутно-продуктово-парично пазарно равновесие (в межд.);
второ условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в потреблението (в микр.));
възходящо динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
възходящо динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
възходящо нестационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
възходящо нестационарно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
външно макроикономическо равновесие (в межд.);
външно макроикономическо равновесие (в межд.);
вътрешно макроикономическо равновесие (в межд.);
глобално-устойчиво общо микроикономическо пазарно равновесие
(вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
дефицит на бюджетното равновесие (в макр.);
динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
динамично икономическо равновесие (същото като динамично равновесие
на икономическата система);
динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
динамично равновесие на икономическата система;
дългосрочно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
дългосрочно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при кръгов модел на пространствената монополистична конкуренция (в микр.);
дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
дългосрочно монополно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
дългосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------евровалутно пазарно равновесие (в межд.);
единично макроикономическо пазарно равновесие;
единично макроикономическо равновесие;
единично микроикономическо пазарно равновесие;
единично микроикономическо равновесие;
единично пазарно равновесие;
ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
ефективно продуктовопазарно равновесие (в макр.);
ефективност на конкурентното равновесие (в микр.);
застойно динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
застойно динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
икономическа система при големи отклонения от ценнстнодинамичното равновесие (вж. дисипативна икономическа система);
икономическа система при малки отклонания от ценнстнодинамичното равновесие (вж. дисипативна икономическа система);
икономическа система при ценностнодинамично равновесие (вж. дисипативна икономическа система);
икономическо равновесие;
инвестиционен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
инвестиционен модел на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
инвестиционен модел на общото макроикономическо пазарно равновесие
(в макр.);
инвестиционни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционни модели на макроикономическото пазарно равновесие (в
макр.);
инвестиционни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетен модел на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционно-бюджетен модел на общото макроикономическо пазарно
равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетни модели на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетни модели на частичното макроикономическо
пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортeн модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.) (същото като пълен
модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
макр.));
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортен модел на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортен модел на общото макроикономическо пазарно равновесие (същото като пълен модел на общото макроикономическо пазарно равновесие (в макр.));
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) (същото като пълни модели на
единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.));
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортни модели на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) (същото като пълни модели на
частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.));
индивидуално микроикономическо пазарно равновесие (в микр.);
индивидуално микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
интернационално търговско равновесие (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазиоптимум на общото пазарно равновесие (в микр.);
квазистатично ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
квазистатично макроикономическо продуктовопазарно равновесие
(вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
квазистационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
квазистационарно икономическо равновесие;
квазистационарно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
кейнсиански модел на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
класически модел на Валрас, Л., на общото микроикономическо пазарно
равновесие;
класически модел на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие;
класически модели на общото макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
класическо общо макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
класическо пазарно равновесие;
колебателно-разходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно и външно равновесие (в межд.);
колебателно-сходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно
и външно равновесие (в межд.);
комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в
межд.);
комплексно макроикономическо продуктово-парично пазарно равновесие
(в макр.);
комплексно макроикономическо равновесие (в межд.);
комплексно макроикономическо равновесие (в межд.);
конкурентно равновесие (в микр.);
краткосрочно ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
краткосрочно макроикономическо продуктовопазарно равновесие
(вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при
монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
краткосрочно монополно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
краткосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.);
кредитно бюджетно равновесие (в макр.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “равновесие на продуктовия пазар – равновесие на паричния пазар”
(в межд.) (същото като крива “абсолютно равнище на цените – номинален
лихвен процент при постоянна номинална парична маса” (в межд.));
крива на валутнопазарното равновесие според продуктовия пазар (в
межд.) (същото като крива “номинален валутен курс – темп на инфлацията”
(в межд.));
крива на външното макроикономическо равновесие (в межд.);
крива на външното равновесие (в межд.);
крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
крива на вътрешното макроикономическо равновесие (в межд.);
крива на вътрешното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
крива на динамичното ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
крива на динамичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
крива на Дорнбуш, Р., на равновесието на паричния пазар (в межд.);
крива на Дорнбуш, Р., на равновесието на продуктовия пазар (в межд.);
крива на макроикономическото паричнопазарно равновесие (в макр.);
крива на платежнобалансовото равновесие (в межд.) (същото като крива
BP (в межд.));
крива на продуктовопазарното равновесие (в макр.);
крива на равновесието на местния пазар на местните ценни книги (в
межд.) (същото като крива на постоянната равновесна маса на местните
ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.));
крива на равновесието на местния пазар на чуждестранните ценни книги
(в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------линия на интернационалното търговско равновесие (в межд.);
локално външно равновесие (в межд.);
локално-устойчиво общо микроикономическо пазарно равновесие
(вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
макроикономическо пазарно равновесие;
макроикономическо паричнопазарно равновесие (в макр.);
макроикономическо продуктовопазарно равновесие;
макроикономическо продуктово-парично пазарно равновесие в отворена
икономика (в межд.);
макроикономическо равновесие (в макр.);
макроикономическо равновесие;
макроикономическо трудовопазарно равновесие (в макр.);
макроикономическо факторовопазарно равновесие (в макр.);
макроикономическо физическопазарно равновесие (в макр.);
микроикономическо капиталовопазарно равновесие (в микр.);
микроикономическо пазарно равновесие (в микр.);
микроикономическо пазарно равновесие при монополистична конкуренция
в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
микроикономическо пазарно равновесие;
микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
микроикономическо продуктовопазарно равновесие на изцяло-симетрична
олигополна фирма при изрично неформално споразумение (в микр.);
микроикономическо продуктовопазарно равновесие на фирмата при съвършена конкуренция (в микр.);
микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична
конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
микроикономическо равновесие;
микроикономическо трудовопазарно равновесие (в микр.);
микроикономическо факторовопазарно равновесие (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при влизане на нови фирми в продуктовата група (в
микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично ди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ференцирани продукти едновременно при влизане на нови фирми в продуктовата група и при ценова конкуренция (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при ценова конкуренция (в микр.);
модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
модели на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
модели на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.);
модели на общото макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
моментно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като статично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
моментно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като статично макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
моментно продуктовопазарно равновесие (в микр.);
монополна стратегия на управление при равновесие (в микр.);
монополно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
монотонно възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
монотонно застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
монотонно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
монотонно нестационарно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (същото като нециклично нестационарно макроикономическо
продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно
равновесие);
монотонно низходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично низходящо макроикономическо продук-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------товопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
монотонно стационарно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично стационарно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно
равновесие);
монотонно-разходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.);
монотонно-сходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.);
национално продуктовопазарно равновесие (в межд.);
немоментно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
немоментно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие;
вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие;
непълни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
непълни модели на единичното макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в макр.);
непълни модели на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.);
непълни модели на общото макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
непълни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
непълни модели по Кейнс, Дж., на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
непълно пазарно равновесие;
нестационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нестационарно икономическо равновесие;
нестационарно макроикономическо продуктовопазарно равновесие
(вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неустойчиво общо микроикономическо пазарно равновесие (вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
нециклично възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нециклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нециклично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нециклично нестационарно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нециклично низходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нециклично стационарно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
низходящо динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
низходящо динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
низходящо нестационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
низходящо нестационарно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
област на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
общо външно равновесие (в межд.);
общо макроикономическо пазарно равновесие;
общо макроикономическо равновесие;
общо микроикономическо пазарно равновесие;
общо микроикономическо равновесие;
общо пазарно равновесие;
околност на точката на равновесието (в макр.);
отделно микроикономическо пазарно равновесие (в микр.);
отделно микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
отделно потребителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделно потребителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
отделно производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
отделно производителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
пазарно равновесие;
паричнопазарно равновесие (в макр.);
платежнобалансово равновесие (в межд.);
права на равновесието на общия платежен баланс (в межд.);
предтърговско равновесие (в межд.);
продуктовопазарно равновесие (в макр.);
продуктовопазарно равновесие в дълъг срок (в микр.) (същото като дългосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.));
продуктовопазарно равновесие в кратък срок (в микр.) (същото като
краткосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.));
просто макроикономическо пазарно равновесие (същото като единично
макроикономическо пазарно равновесие);
пълен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
пълен модел на общото макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
пълен модел по Кейнс, Дж., на макроикономическото продуктовопазарно
равновесие (в макр.);
пълни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
пълни модели на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.);
пълни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
пълно пазарно равновесие;
първо условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в производството (в микр.));
равновесие на Бертран, Й. (в микр.));
равновесие на Валрас, Л. (в микр.));
равновесие на валутния пазар (в межд.);
равновесие на Курно, А. (в микр.));
равновесие на Курно, А., и Неш, Дж. (в микр.));
равновесие на Неш, Дж. (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разчетно бюджетно равновесие (в макр.) (същото като аритеметично
бюджетно равновесие (в макр.));
статично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
статично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
стационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
стационарно икономическо равновесие;
стационарно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
текущо продуктовопазарно равновесие (същото като моментно продуктовопазарно равновесие (в микр.));
текущо ценностнодинамично икономическо равновесие;
текущо ценностнодинамично равновесие на икономическата система
(същото като текущо ценностнодинамично икономическо равновесие);
точка на валутнопазарното равновесие (в межд.);
точка на валутнопазарното равновесие според продуктовия пазар (в
межд.);
точка на валутнопазарното равновесие според финансовия пазар (в
межд.);
точка на дългосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие на фирмата при монополистичната конкуренция в условията на симетрично-диференцирани продукти (в микр.);
точка на евровалутното пазарно равновесие (в межд.);
точка на икономическото равновесие;
точка на комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие
(в межд.);
точка на комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие
(в межд.);
точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.) (същото като точка на комплексното продуктово-парично пазарно и платежнобалансово макроикономическо равновесие (в межд.));
точка на комплексното макроикономическо пазарно равновесие в отворена икономика от аспекта на абсолютното равнище на цените (в межд.)
(същото като точка на валутно-продуктово-паричното пазарно равновесие
от аспекта на абсолютното равнище на цените (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------точка на комплексното макроикономическо пазарно равновесие в отворена икономика от аспекта на номиналния валутния курс (в межд.) (същото
като същото като точка на валутно-продуктово-паричното пазарно равновесие от аспекта на номиналния валутен курс (в межд.));
точка на комплексното макроикономическо пазарно равновесие в отворена икономика от аспекта на номиналния лихвен процент (в межд.) (същото
като точка на валутно-продуктово-паричното пазарно равновесие от акпекта на номиналния лихвен процент (в межд.));
точка на комплексното макроикономическо продуктово-парично пазарно
равновесие (в межд.);
точка на краткосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистичната конкуренция в условията на симетричнодиференцирани продукти (в микр.);
точка на макроикономическото капиталовопазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото капиталовопазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото паричнопазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
точка на макроикономическото продуктово-парично пазарно равновесие
(в макр.);
точка на макроикономическото трудовопазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото трудовопазарно равновесие (в микр.);
точка на макроикономическото факторовопазарно равновесие (в макр.);
точка на макроикономическото физическопазарно равновесие (в макр.);
точка на микроикономическото пазарно равновесие (в микр.);
точка на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.);
точка на микроикономическото продуктовопазарно равновесие на фирмата (в микр.);
точка на микроикономическото продуктовопазарно равновесие на фирмата при съвършена конкуренция (в микр.);
точка на микроикономическото продуктовопазарно съглашенско равновесие при монополистична конкуренция (в микр.);
точка на микроикономическото трудовопазарно равновесие (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------точка на микроикономическото трудовопазарно равновесие на фирмата
(в микр.);
точка на микроикономическото факторовопазарно равновесие (в микр.);
точка на микроикономическото физическопазарно равновесие на фирмата (в микр.);
точка на монополното микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
точка на националното продуктовопазарно равновесие (в межд.);
точка на общото микроикономическо пазарно равновесие (вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
точка на трудовопазарното равновесие (в икон.);
точка на трудовопазарното равновесие (в икон.);
точка на ценовото равновесие на Неш, Дж., при монополистична
конкуренция (в микр.);
точка на ценовото равновесие на Неш, Дж., при олигополномонополистична конкуренция (в микр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - средно абсолютно равнище на цените” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
трето условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в продуктовия микс (в микр.));
трудовопазарно равновесие (в икон.);
уравнение на макроикономическото продуктовопазарно равновесие по
опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.);
уравнение на равновесието (вж. Домар, Евсей Дейвид);
уравнения на конкурентното равновесие (вж. класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
устойчиво общо микроикономическо пазарно равновесие (вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
устойчивост на валутнопазарното равновесие (в межд.);
устойчивост на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------устойчивост на общото микроикономическо пазарно равновесие (вж.
неокласически модел на общото микроикономическо пазарно рарновесие);
фирмено микроикономическо пазарно равновесие (в микр.);
фирмено микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
фирмено потребителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
фирмено потребителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
фирмено производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
фирмено производителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.);
функции на равновесията на пазарите на частните финансови активи (в
межд.) (същото като функции на постоянните равновесни маси на частните
финансови активи (в межд.));
функционално бюджетно равновесие (в макр.);
функция на равновесието на пазара на местните ценни книги (в межд.)
(същото като функция на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги (в межд.));
функция на равновесието на пазара на чуждестранните ценни книги
(същото като функция на постоянната равновесна маса на чуждестранните
ценни книги (в межд.));
функция на равновесието на паричния пазар (в межд.) (същото като функция на постоянната равновесна парична маса (в межд.));
ценностнодинамично икономическо равновесие (същото като ценностнодинамично равновесие на икономическата система);
ценностнодинамично равновесие на икономическата система;
ценово равновесие на Неш, Дж., при монополистична конкуренция (в
микр.);
ценово равновесие на Неш, Дж., при олигополно-монополистична конкуренция (в микр.);
ценово равновесие на Неш, Дж., при плурополно-монополистична
конкуренция (в микр.);
циклично възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
циклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циклично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
циклично нестационарно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
циклично низходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
циклично стационарно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
частично макроикономическо пазарно равновесие;
частично макроикономическо равновесие;
частично микроикономическо пазарно равновесие;
частично микроикономическо равновесие;
частично пазарно равновесие.
РАВНОВЕСИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual equilibrium) (ки) – във:
ефективно продуктово-полезностно потребителско икономическо равновесие [индивидуално];
ефективно продуктово-стойностно производителско икономическо равновесие [индивидуално];
продуктово-полезностно потребителско икономическо равновесие [индивидуално];
продуктово-стойностно производителско икономическо равновесие [индивидуално];
производителско икономическо равновесие [индивидуално] (вж. неокласическа задача на производството);
точка на продуктово-стойностното производителско икономическо равновесие [индивидуално].
РАВНОВЕСИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО] (individual product
equilibrium) (ки) – във:
ненормално интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
права на интровертното стопанственото относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
точка на максималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точка на минималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точки на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
РАВНОВЕСИЕ В ДЪЛЪГ СРОК (long-run equilibrium) (ки) – във:
продуктовопазарно равновесие в дълъг срок (същото като дългосрочно
продуктовопазарно равновесие (в микр.)).
РАВНОВЕСИЕ В КРАТЪК СРОК (short-run equilibrium) (ки) – във:
продуктовопазарно равновесие в кратък срок (в микр.) (същото като
краткосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.)).
РАВНОВЕСИЕ НА АСТАТИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР
(equilibrium of the astatic /integral active/ economic controler) (ки) – във:
безразлично икономическо равновесие на астатичния икономически
регулатор.
РАВНОВЕСИЕ НА БЕРТРАН, Й. (Bertrand equilibrium) (в микр.) – микроикономическо продуктовопазарно равновесие в дуополен модел на Й. Бертран
(в микр.). При него двете конкуриращи се фирми в некоординирания дуопол (в
микр.) произвеждат и предлагат еднакво количество хомогенен икономически
продукт. Точката на това равновесие е пресечна на кривите на реакциите на
Й. Бертран (в микр.) на двете фирми.
РАВНОВЕСИЕ НА ВАЛРАС, Л. (Walras equlibrium) (в микр.) – конкурентно
ценово равновесие [общо пазарно равновесие при съвършена икономическа
конкуренция (в микр.)], което едновременно е установено на продуктовите па60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зари (в микр.) и на факторовите пазари (в микр.). В равновесието на Леон
Валрас има такова множество от производствени и потребителски планове,
при което, първо, на всички пазари има равновесие, второ, фирмите максимизират своите общи печалби при наличните ресурсни и технологични ограничения и, трето, потребителите максимизират своите общи полезности при наличните ограничения в доходите. Вж. класически модел на Л. Валрас на общото микроикономическо пазарно равновесие.
РАВНОВЕСИЕ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (foreign-exchange market equilibrium) (в межд.), валутнопазарно равновесие (в межд.), – ситуация на валутния пазар (в межд.), при която предлаганото количество валута (в межд.)
[предлагането на валута (в межд.)] се изравнява с търсеното количество
[търсенето на валута (в межд.)] при едновременно изравняване между съответствуващите на тези количества търсен и предлаган валутен курс (в межд.).
РАВНОВЕСИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИГРА (economic game equilibrium) (ки) – във:
точка на равновесието на икономическата игра (вж. икономическа игра
с двама участници с ненулева сума).
РАВНОВЕСИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (equilibrium
/balance/ of the economic system) (кф) – във:
динамично равновесие на икономическата система;
текущо ценностнодинамично равновесие на икономическата система
(същото като текущо ценностнодинамично икономическо равновесие);
ценностнодинамично равновесие на икономическата система.
РАВНОВЕСИЕ НА КУРНО, А. (Cournot's equilibrium) (в микр.) – микроикономическо продуктовопазарно равновесие в дуополния модел на А. Курно (в
микр.). При него двете конкуриращи се дуополни фирми в некоординирания
дуопол (в микр.) произвеждат и предлагат еднакво количество хомогенен икономически продукт. Точката на това равновесие е пресечна на кривите на реакциите на А. Курно (в микр.) на двете конкуриращи се фирми. Некоординираният дуопол (в микр.), в което е установено равновесие на А. Курно, се нарича
симетричен дуопол на А. Курно (в микр.).

61

1182

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСИЕ НА КУРНО, А., И НЕШ, ДЖ. (Cournot's–Nash equilibrium) (в
микр.) – обобщение на равновесието на А. Курно (в микр.) за произволен брой
фирми в некоординиран олигопол.
РАВНОВЕСИЕ НА МЕСТНИЯ ПАЗАР НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ
(domestic securities domestic market equilibrium) (ки) – във:
крива на равновесието на местния пазар на местните ценни книги (в
межд.) (същото като крива на постоянната равновесна маса на местните
ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.)).
РАВНОВЕСИЕ НА МЕСТНИЯ ПАЗАР НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ (foreign securities domestic market equilibrium) (ки) – във:
крива на равновесието на местния пазар на чуждестранните ценни книги
(в межд.).
РАВНОВЕСИЕ НА НЕШ, ДЖ. (Nash equilibrium) (в микр.) – пазарно равновесие, при което в конкурентния процес всяка фирма макисимизира своята
обща печалба (в микр.), без да съгласува поведението си с другите фирми, но
като взема под внимание тяхното поведение, предполагайки, че и те постъпват
по същия начин. Тоест тя се стреми да направи най-доброто за себе си, възприемайки като зададен резултата от действията на своите конкуренти. При
равновесието на Дж. Неш (при постоянни други условия) настъпва изравняване на равновесните продуктови цени на конкуриращите се фирми.
РАВНОВЕСИЕ НА НЕШ, ДЖ., ПРИ ДУОПОЛНО-МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (Nash equilibrium in duopoly-monopolistic competition)
(ки) – във:
точка на ценовото равновесие на Неш, Дж., при дуополномонополистична конкуренция (в микр.);
ценово равновесие на Неш, Дж. при дуополно-монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ НА НЕШ, ДЖ., ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (Nash equilibrium in monopolistic competition) (ки) – във:
точка на ценовото равновесие на Неш, Дж., при монополистична
конкуренция (в микр.);
ценово равновесие на Неш, Дж., при монополистична конкуренция (в
микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСИЕ НА НЕШ, ДЖ., ПРИ ОЛИГОПОЛНО-МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (Nash quilibrium in oligopoly-monopolistic
competition) (ки) – във:
точка на ценовото равновесие на Неш, Дж., при олигополномонополистична конкуренция (в микр.);
ценово равновесие на Неш, Дж., при олигополно-монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ НА НЕШ, ДЖ., ПРИ ПЛУРОПОЛНО-МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (Nash equilibrium in pluropoly-monopolistic
competition) (ки) – във:
ценово равновесие на Неш, Дж., при плурополно-монополистична
конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ НА ОБЩИЯ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС (general balance of
payments equilibrium) (ки) – във:
права на равновесието на общия платежен баланс (в межд.).
РАВНОВЕСИЕ НА ПАЗАРА НА ЗАЕМНИТЕ ФОНДОВЕ (loanable funds
market equilibrium) (в макр.) – положение, при което има изравняване между
агрегатното търсене и агрегатното предлагане на заемните фондове (в макр.).
РАВНОВЕСИЕ НА ПАЗАРА НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ (domestic
securities market equilibrium) (ки) – във:
крива на равновесието на местния пазар на местните ценни книги (в
межд.) (същото като крива на постоянната равновесна маса на местните
ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.));
функция на равновесието на пазара на местните ценни книги (в межд.)
(същото като функция на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги (в межд.)).
РАВНОВЕСИЕ НА ПАЗАРА НА ЦЕННИТЕ КНИГИ (securities market
equilibrium; bonds market equilibrium) (в макр.) – положение, при което има изравняване между агрегатното търсене и агрегатното предлагане на ценните
книги (в макр.).
РАВНОВЕСИЕ НА ПАЗАРА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ
(foreign securities market equilibrium) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на равновесието на местния пазар на чуждестранните ценни книги
(в межд.);
функция на равновесието на пазара на чуждестранните ценни книги
(същото като функция на постоянната равновесна маса на чуждестранните
ценни книги (в межд.)).
РАВНОВЕСИЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ
(private financial assets market equilibrium) (ки) – във:
функции на равновесията на пазарите на частните финансови активи (в
межд.) (същото като функции на постоянните равновесни маси на частните
финансови активи (в межд.)).
РАВНОВЕСИЕ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (money-market equlibrium) (ки) –
във:
крива “равновесие на продуктовия пазар - равновесие на паричния пазар”
(в макр.);
крива “равновесие на продуктовия пазар – равновесие на паричния пазар”
(в межд.) (същото като крива “абсолютно равнище на цените – номинален
лихвен процент при постоянна номинална парична маса” (в межд.));
крива на Дорнбуш, Р., на равновесието на паричния пазар (в межд.);
функция на равновесието на паричния пазар (в межд.) (същото като функция на постоянната равновесна парична маса (в межд.)).
РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance-of-payments equilibrium) (ки) – във:
права на равновесието на платежния баланс в пространството на зависимостите между номиналния валутен курс и брутния вътрешен продукт (в
межд.).
РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС В ПРОСТРАНСТВОТО НА
ЗАВИСИМОСТИТЕ МЕЖДУ НОМИНАЛНИЯ ВАЛУТЕН КУРС И
БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (balance-of-payments equilibrium in
relation with nominal exchange rate and gross domestic protuct space) (ки) – във:
права на равновесието на платежния баланс в пространството на зависимостите между номиналния валутен курс и брутния вътрешен продукт (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (consumer’s equilibrium) (ки) – във:
интертемпорално равновесие на потребителя (в микр.);
точка на интертемпоралното равновесие на потребителя (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР (product market equilibrium)
(ки) – във:
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “равновесие на продуктовия пазар - равновесие на паричния пазар”
(в макр.);
крива “равновесие на продуктовия пазар – равновесие на паричния пазар”
(в межд.) (същото като крива “абсолютно равнище на цените – номинален
лихвен процент при постоянна номинална парична маса” (в межд.));
крива на Дорнбуш, Р., на равновесието на продуктовия пазар (в межд.).
РАВНОВЕСИЕ НА ФИРМАТА (firm equilibrium) (ки) – във:
точка на дългосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие на фирмата при монополистичната конкуренция в условията на симетрично-диференцирани продукти (в микр.);
точка на дългосрочното равновесие на фирмата (в микр.);
точка на микроикономическото трудовопазарно равновесие на фирмата
(в микр.);
точка на микроикономическото факторовопазарно равновесие на фирмата (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ НА ФИРМАТА ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО-ДИФЕРЕНЦИРАНИ
ПРОДУКТИ (firm equilibrium in monopolistic competition and in symmetrizedifferenced products) (ки) – във:
точка на дългосрочното микроикономическо продуктовопазарно равновесие на фирмата при монополистичната конкуренция в условията на симетрично-диференцирани продукти (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ НА ФИРМАТА В ДИНАМИЧНИЯ МОДЕЛ НА БАУМОЛ, У. (firm equilibrium in Baumol dynamic model) (ки) – във:
точка на оптималното равновесие на фирмата в динамичния модел на
Баумол, У. (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСИЕ НА ЩАКЕЛБЕРГ, Х. (Stackelberg equilibrium) (в микр.) –
микроикономическо продуктовопазарно равновесие на една от двете фирми в
дуополния модел на Х. Щакелберг (в микр.), при който предполаганите продуктови вариации [вж. предполагана вариация на взаимодействието (в микр.)] на
конкурентите (на двете дуополни фирми) са ненулеви. В този модел двете дуополни фирми не могат едновременно да реализират равновесието на Х. Щакелберг.
РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (Nash equilibrium) (ки) – във:
некооперативно икономическо равновесие по Дж. Неш (вж. некооперативна диференциална икономическа игра).
РАВНОВЕСИЕ ПО ОПРОСТЕНИЯ МОДЕЛ НА КЕЙНС, ДЖ. (equilibrium
in Keynes simple model) (ки) – във: уравнение на макроикономическото продуктовопазарно равновесие по опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.).
РАВНОВЕСИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА И БЮДЖЕТНАТА
ПОЛИТИКА (equilibrium in respect to monetary and fiscal policy) (ки) – във:
крива на външното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.);
крива на вътрешното равновесие по отношение на паричната и бюджетната политика (в межд.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА (equilibrium with unemployment) (в
макр.) – макроикономическо положение, при което според теорията на Дж.
Кейнс (в отличие от класическата икономическа теория) равновесие на продуктовия и на финансовите пазари може да има и при безработица (в макр.)
(т.е. при неравновесие на трудовия пазар); кейнсианско състояние на макроикономиката, при което неравновесието на трудовия пазар (в макр.) се съчетава с равновесие на продуктовия пазар (в макр.) и на паричния пазар (в макр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ ДУОПОЛНО-МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (equilibrium in duopoly-monopolistic competition) (ки) – във:
съглашенско ценово равновесие при дуополно-монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (equilibrium in monopolistic competition) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при кръгов модел на пространствената монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при
монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична
конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при влизане на нови фирми в продуктовата група (в
микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти едновременно при влизане на нови фирми в продуктовата група и при ценова конкуренция (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при ценова конкуренция (в микр.);
съглашенско ценово равновесие при дуополно-монополистична конкуренция (в микр.);
съглашенско ценово равновесие при монополистична конкуренция (в
микр.);
съглашенско ценово равновесие при олигополно-монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ (equilibrium
in monopolistic competition and in symmetrize differenced products) (ки) – във:
дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
краткосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при
монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микроикономическо продуктовопазарно равновесие при монополистична
конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при влизане на нови фирми в продуктовата група (в
микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти едновременно при влизане на нови фирми в продуктовата група и при ценова конкуренция (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при ценова конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ ПРИ
ВЛИЗАНЕ НА НОВИ ФИРМИ В ПРОДУКТОВАТА ГРУПА (equilibrium in
monopolistic competition and in symmetrize differenced products with entering of
new firms in the product group) (ки) – във:
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при влизане на нови фирми в продуктовата група (в
микр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ ЕДНОВРЕМЕННО ПРИ ВЛИЗАНЕ НА НОВИ ФИРМИ В ПРОДУКТОВАТА
ГРУПА И ПРИ ЦЕНОВА КОНКУРЕНЦИЯ (equilibrium in monopolistic
competition and in symmetrize differenced products with simultaneously entering of
new firms in the product group and price competition) (ки) – във:
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти едновременно при влизане на нови фирми в продуктовата група и при ценова конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СИМЕТРИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРОДУКТИ ПРИ ЦЕ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------НОВА КОНКУРЕНЦИЯ (equilibrium in monopolistic competition and in
symmetrize differenced products with price competition) (ки) – във:
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при ценова конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ ОЛИГОПОЛНО-МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (equilibrium in oligopoly-monopolistic competition) (ки) – във:
съглашенско ценово равновесие при олигополно-монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ ПРИ КРЪГОВ МОДЕЛ НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (equilibrium in circular model of spatial
monopolistic competition) (ки) – във:
дългосрочно микроикономическо продуктовопазарно равновесие при кръгов модел на пространствената монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСИЕ СПОРЕД ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР (equilibrium in product
market) (ки) – във:
точка на валутнопазарното равновесие според продуктовия пазар (в
межд.).
РАВНОВЕСИЕ СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР (equilibrium in financial
market) (ки) – във:
точка на валутнопазарното равновесие според финансовия пазар (в
межд.).
РАВНОВЕСНА ЗАЕТОСТ (equiaxial employment) (в макр.), равновесeн агрегатен народностопански макроикономически труд (в макр.), – заетост
(в макр.), при която на макроикономическия трудов пазар (в макр.) има установено макроикономическо трудовопазарно равновесие (в макр.), т.е. има постигнато едновременно (1) равенство между съвкупното обществено трудово
търсене (в макр.) и съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.) и
(2) равенство между средната цена на съвкупното обществено трудово търсене (в макр.) и средната цена на съвкупното обществено трудово предлагане
(в макр.). Тя е равновесно значение на агрегатния народностопански макроикономически труд (в макр.) и е координата на точка на макроикономическото
трудовопазарно равновесие (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ЗАЕТОСТ (equiaxial employment effect) (ки) – във:
eфект на равновесната заетост (в макр.);
нулев ефект на равновесната заетост (в макр.);
отрицателен ефект на равновесната заетост (в макр.);
положителен ефект на равновесната заетост (в макр.);
равновесна заетост (в макр.).
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (equiaxial effective individual product
economic potentiality) (подразбира се като равновесна ефективна индивидуална
продуктова обща потенциалност при икономическото стопанисване), резултантна производителска икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова], (*) – дефинирана в рамките на един трудов възпроизводителски
икономически цикъл [индивидуален] (в т.ч. на един трудов производителски
икономически цикъл [индивидуален] и на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]) такава по размер (по равнище) qr = qr(I) икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] q = q(I) на даден индивид
като възпроизводствена икономическа единица, при използването на която в
неговото индивидуално икономическото възпроизводство (в т.ч. в индивидуалното икономическо производство и индивидуалното икономическо потребление, които в своята общност образуват икономическото стопанисване като
вид възпроизводствена икономическа конфигурация) чрез създаването и консумирането на индивидуални икономически продукти, той става способен като
индивид да консумира точно толкова, колкото му е необходимо, за да възпроизведе впоследствие участието си в производството и потреблението със същите параметри, и в този смисъл тази индивидуална продуктова потенциалност е равновесна. При прилагането на равновесната продуктова потенцшиалност се създава такова съответствие между равновесните производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] и равновесните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], щото индивидът може да произвежда в постоянни размери точно толкова индивидуален продукт, колкото и потребява. Тя е уплътнена (компресирана) потенциална
възпроизводствена равновесна ефективна индивидуална икономическа активност (equiaxial effectve individual economic activity), насочена към стопанисването на продукти [в т.ч. уплътнено (компресирано) потенциално производствено равновесно ефективно индивидуално икономическо усърдие (equiaxial effective individual economic diligence) на факторите, насочено към създа70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ването на продукти, и уплътнено (компресирано) потенциално потребително
равновесно ефективно индивидуално икономическо усвояване (equiaxial
effective individual economic assimilation), насочено към усвояването на продукти]. Нейното равнище се идентифицира чрез обема на равновесния ефективен икономически продукт [индивидуален] от qr = qr(I) специфични единици
и затова има същото като него означение. В рамките на използването на равновесната ефективна потенциалност прилагането на равновесните ефективни
продуктови способности създава еквивалентно съответстващи на тях равновесни ефективни потребителски икономически потребности, така че индивидът произвежда в постоянни размери точно толкова индивидуален продукт,
колкото и потребява.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на равновесната ефективна индивидуална потенциалност (чрез които тя се
проявява и съществува и за които тя е общо понятие) са (1) равновесните
ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], които се идентифицират чрез обема на равновесния ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] qpr = qpr(I) и имат същото
като него означение, и (2) равновесните ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], които се идентифицират чрез
обема на равновесния ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] qcr = qcr(I) и имат същото като него означение.
Равновесната ефективна потенциалност qr е едната от двете основни разновидности на ефективната икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова] qx [в т.ч. на ефективните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] qpx и на ефективните потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови] qcx]. Другата нейна
разновидност е свръхефективната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (последната същото като неравновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) qs [в т.ч. свръхефективните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]
(същото като неравновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) qps и свръхефективните производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] (последните същото
като неравновесни ефективни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]) qcs], при която обемът на производството е поголям от обема на потреблението и така се индуцира индивидуален принаден
икономически продукт. От своя страна равновесната ефективна потенциалност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съдържа два елемента: (1) нормална икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като минимална равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) q0 и (2) разумна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като максимална
равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) q1. Така че qr = q0, q1.
При използването на нормалната потенциалност q0 индивидът обезателно
произвежда точно толкова, колкото потребява, но на нейното минимално
ефективно равнище, а при разумната потенциалност q1 той също обезателно
произвежда точно толкова, колкото потребява, но на нейното максимално
ефективно равнище. Съществуването на два варианта на изравняване на производството и потреблението на индивида се обяснява с едновременното действие на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт в потреблението и закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в производството, като тези зависимости са нелинейни.
Това обстоятелство ситуира едновременно наличие на забавено нарастваща
(изпъкнала) крива на индивидуалната обща икономическа полезност и ускорено нарастваща (вдлъбната) крива на индивидуалната обща икономическа
стойност, при което се формират две пресечни точки (минимална и максимална) на изравняване на потребявания и произвеждания от индивида продукт.
Според факторната икономическа определеност се разграничават (1)
равновесна ефективна индивидуална трудово-определена продуктова икономическа потенциалност* (equiaxial effective individual labourly-determinate
product economic potentiality) [в т.ч. равновесни ефективни индивидуални
трудово-определени продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective individual labourly-determinate product producer’s
economic abilities) и равновесни ефективни индивидуални трудовоопределени продуктови потребителски икономически потребности*
(equiaxial effective individual labourly-determinate product consumer’s economic
needs /necessities/)] и (2) равновесна ефективна индивидуална физическоопределена продуктова икономическа потенциалност* (equiaxial effective
individual physically-determinate product economic potentiality) [в т.ч. равновесни
ефективни индивидуални физическо-определени продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective individual physicallydeterminate product producer’s economic abilities) и равновесни ефективни индивидуални физическо-определени продуктови потребителски икономически потребности* (equiaxial effective individual physically-determinate
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product consumer’s economic needs /necessities/)]. Ако не е посочено друго, под
равновесна ефективна индивидуална продуктова икономическа потенциалност
обикновено се подразбира равновесната ефективна индивидуална трудовоопределена продуктова икономическа потенциалност.
Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават (1)
равновесна ефективна индивидуална продуктова работна икономическа
потенциалност* (equiaxial effective individual product working economic potentiality) (вж. работна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. равновесни ефективни индивидуални продуктови работни производителски икономически способности* (equiaxial effective individual
product working producer’s economic abilities) (вж. работни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]) и равновесни ефективни индивидуални продуктови работни потребителски икономически
потребности* (equiaxial effective individual product working consumer’s
economic needs /necessities/) (вж. работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])] и (2) равновесна ефективна индивидуална продуктова творческа икономическа потенциалност* (equiaxial
effective individual product creative economic potentiality) (вж. творческа икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. равновесни
ефективни индивидуални продуктови творчески производителски икономически способности* (equiaxial effective individual product creative producer’s
economic abilities) (вж. творчески производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]) и равновесни ефективни индивидуални продуктови творчески потребителски икономически потребности* (equiaxial
effective effectve individual product creative consumer’s economic needs
/necessities/) (вж. творчески потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])].
Равновесната ефективна индивидуална продуктова икономическа потенциалност е разновидност на по-общото понятие за равновесна ефективна
продуктова икономическа потенциалност* (equiaxial effective product
economic potentiality) [в т.ч. равновесни ефективни продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective product producer’s
economic abilities) и равновесни ефективни продуктови потребителски
икономически потребности* (equiaxial effective product consumer’s economic
needs /necessities/]. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на равновесната потенциалност са (1) равновесната ефективна фирмена продуктова икономическа потенциалност* (equi-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------axial effective firm product economic potentiality) [в т.ч. равновесни ефективни
фирмени продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective firm product producer’s economic abilities) и равновесни ефективни фирмени продуктови потребителски икономически потребности*
(equiaxial effective firm product consumer’s economic needs /necessities/)] и (2)
равновесната ефективна обществена продуктова икономическа потенциалност* (equiaxial effective social product economic potentiality) [в т.ч. равновесна ефективна обществени продуктови производителски икономически
способности* (equiaxial effective social product producer’s economic abilities) и
равновесни ефективни обществени продуктови потребителски икономически потребности* (equiaxial effective firm product consumer’s economic
needs /necessities/)]. Ако не е посочено друго, под равновесна ефективна продуктова икономическа потенциалност обикновено се подразбира равновесната
ефективна индивидуална продуктова икономическа потенциалност.
Вж. равновесни ефективни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови], равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], равновесна
ефективна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова].

РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial effective individual product
economic potentiality) (ки) – във:
максимална равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като разумна икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]);
минимална равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като нормална икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]);
равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като нормална икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова]).
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА
74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНА]* (equiaxial effective absolute individual total gived value of
the production economic product) (*) – ефективна обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TGV(AI)(qpr), когато той е равновесният ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] qpr = qpr(I) (вж. предавана икономическа
стойност); частен (равновесен) случай на ефективната дуалностна обща
предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна
индивидуална] TGVD(AI)(qpx). Тя еквивалентно съответства на равновесните
ефективни стойностни производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови]. Представлява обща предавана
стойност на онзи размер (равнище) qpx на производственият икономически
продукт [индивидуален] qp = qp(I), при консумирането на който след това
индивидът потребител става способен да произвежда точно толкова, колкото
му е необходимо да възпроизведе впоследствие участието си в производството
и потреблението със същите параметри. Равновесната ефективна обща
предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна
индивидуална] има две форми на проявление – нормалната обща предавана
стойност на производствения икономически продукт [абсолютна
индивидуална] TGV(AI)(qp0) и разумната обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TGV(AI)(qp1). По определение TGV(AI)(qpr) е разновидност на
стопанствената икономическа стойност, тъй като равновесното ефективно
равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите
фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото
производство и икономическото потребление в границите на икономическото
стопанисване
Според факторната
(вж. и релативистична
икономическа
теория
определеност
на ценността
се разграничават
).
равновесна ефективна абсолютна индивидуална обща трудова предавана
стойност на производствения икономически продукт* (equiaxial effective
absolute individual total labour gived value of the production economic product) и
равновесна ефективна абсолютна индивидуална обща физическа предавана
стойност на производствения икономически продукт* (equiaxial effective
absolute individual total physical gived value of the production economic product).
Ако не е посочено друго, под равновесна ефективна абсолютна индивидуална
обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира равновесната ефективна абсолютна индивидуална обща
трудова предавана стойност на производствения икономически продукт. Равновесната ефективна абсолютна индивидуална обща предавана стойност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствения икономически продукт е разновидност на по-общото понятие
за равновесна ефективна абсолютна обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (equiaxial effective absolute total gived
value of the production economic product). Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност други разновидности на последната са равновесната ефективна абсолютна фирмена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (equiaxial effective absolute firm total
gived value of the production economic product), равновесната ефективна абсолютна обществена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (equiaxial effective absolute social total gived value of the
production economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под равновесна
ефективна абсолютна обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира равновесната ефективна абсолютна
индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически
продукт.
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА]* (equiaxial effective relative individual total gived value of
the production economic product) (*) – ефективна обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(qpr), когато той е равновесният ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] qpr = qpr(I) (вж. предавана икономическа
стойност); частен (равновесен) случай на ефективната дуалностна обща
предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGVD(RI)(qpx). Тя еквивалентно съответства на равновесните ефективни стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови]. Представлява обща предавана стойност
на онзи размер (равнище) qpx на производственият икономически продукт
[индивидуален] qp = qp(I), при консумирането на който след това индивидът
потребител става способен да произвежда точно толкова, колкото му е необходимо да възпроизведе впоследствие участието си в производството и потреблението със същите параметри. Равновесната ефективна обща предавана
стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] има две форми на проявление – нормалната обща предавана
стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp0) и разумната обща предавана стойност на производст76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp1). По
определение TGV(RI)(qpr) е разновидност на стопанствената икономическа
стойност, тъй като равновесното ефективно равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според
взаимозависимостите между икономическото производство и икономическото потребление в границите на икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават равновесна ефективна относителна индивидуална обща трудова предавана
стойност на производствения икономически продукт* (equiaxial effective
relative individual total labour gived value of the production economic product) и
равновесна ефективна относителна индивидуална обща физическа предавана стойност на производствения икономически продукт* (equiaxial effective relative individual total physical gived value of the production economic product). Ако не е посочено друго, под равновесна ефективна относителна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт
обикновено се подразбира равновесната ефективна относителна индивидуална
обща трудова предавана стойност на производствения икономически продукт.
Равновесната ефективна относителна индивидуална обща предавана стойност
на производствения икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за равновесна ефективна относителна обща предавана стойност на
производствения икономически продукт* (equiaxial effective relative total
gived value of the production economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са равновесната ефективна относителна фирмена обща предавана стойност на
производствения икономически продукт* (equiaxial effective relative firm total gived value of the production economic product), равновесната ефективна
относителна обществена обща предавана стойност на производствения
икономически продукт* (equiaxial effective relative social total gived value of
the production economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под равновесна
ефективна относителна обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира равновесната ефективна относителна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт.
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИН77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДИВИДУАЛНА]* (equiaxial effective absolute individual total accepted utility of
the consumption economic product) (*) – ефективна обща приемана полезност
на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TDU(AI)(qcr), когато той е равновесният ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] qcr = qcr(I) (вж. приемана икономическа полезност); частен (равновесен) случай на ефективната дуалностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDUD(AI)(qcx). Тя еквивалентно съответства на равновесните ефективни полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни
индивидуални продуктови]. Представлява обща приемана полезност на онзи
размер (равнище) qcx на потребителният икономически продукт [индивидуален] qc = qc(I), при консумирането на който индивидът производител става
способен да произвежда точно толкова, колкото му е необходимо да възпроизведе впоследствие участието си в производството и потреблението със същите
параметри. Равновесната ефективна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] има две форми на
проявление – нормалната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qc0) и разумната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна
индивидуална] TDU(AI)(qc1). По определение TDU(AI)(qcr) е разновидност на
стопанствената икономическа полезност, тъй като равновесното ефективно
равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото
производство и икономическото потребление в границите на икономическото
стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават равновесна ефективна абсолютна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective absolute
individual total labour accepted utility of the consumption economic product) и
равновесна ефективна абсолютна индивидуална обща физическа приемана
полезност на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective
absolute individual total physical accepted utility of the consumption economic
product). Ако не е посочено друго, под равновесна ефективна абсолютна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
обикновено се подразбира равновесната ефективна абсолютна индивидуална
обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт.
Равновесната ефективна абсолютна индивидуална обща приемана полезност
78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на потребителния икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за равновесна ефективна абсолютна обща приемана полезност на
потребителния икономически продукт* (equiaxial effective absolute total accepted utility of the consumption economic product). Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са
равновесната ефективна абсолютна фирмена обща приемана полезност
на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective absolute firm
total accepted utility of the consumption economic product), равновесната ефективна абсолютна обществена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective absolute social total accepted
utility of the consumption economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под
равновесна ефективна абсолютна обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт обикновено се подразбира равновесната ефективна абсолютна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт.
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА]* (equiaxial effective relative individual total accepted utility
of the consumption economic product) (*) – ефективна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]
TDU(RI)(qcr), когато той е равновесният ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] qcr = qcr(I) (вж. приемана икономическа полезност); частен (равновесен) случай на ефективната дуалностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDUD(RI)(qcx). Тя еквивалентно съответства на равновесните ефективни полезностни потребителски икономически потребности [относителни
индивидуални продуктови]. Представлява обща приемана полезност на онзи
размер (равнище) qcx на потребителният икономически продукт [индивидуален] qc = qc(I), при консумирането на който индивидът производител става
способен да произвежда точно толкова, колкото му е необходимо да възпроизведе впоследствие участието си в производството и потреблението със същите
параметри. Равновесната ефективна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] има две форми на
проявление – нормалната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc0) и разумната
обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [отно79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сителна индивидуална] TDU(RI)(qc1). По определение TDU(RI)(qcr) е разновидност на стопанствената икономическа полезност, тъй като равновесното
ефективно равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото производство и икономическото потребление в границите на икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават равновесна ефективна относителна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective relative individual total labour accepted utility of the consumption economic product) и
равновесна ефективна относителна индивидуална обща физическа приемана полезност на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective relative individual total physical accepted utility of the consumption economic
product). Ако не е посочено друго, под равновесна ефективна относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира равновесната ефективна относителна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически
продукт. Равновесната ефективна относителна индивидуална обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт е разновидност на пообщото понятие за равновесна ефективна относителна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective relative total accepted utility of the consumption economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са равновесната ефективна относителна фирмена обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective
relative firm total accepted utility of the consumption economic product), равновесната ефективна относителна обществена обща приемана полезност
на потребителния икономически продукт* (equiaxial effective relative social
total accepted utility of the consumption economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под равновесна ефективна относителна обща приемана полезност на
потребителния икономически продукт обикновено се подразбира равновесната
ефективна относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт.
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]*
(equiaxial effective absolute individual product utility economic potentiality) (*) –
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в абсолютна полезностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица.
Представлява абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална
равновесна ефективна индивидуална обща икономическа полезност* (potential equiaxial effective individual total economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща икономическа полезност на набора от равновесни ефективни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на
индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна икономическа потенциалност на индивида. Затова равновесната ефективна абсолютна индивидуална
обща икономическа полезност на икономическите продукти изразява и съответства на равновесната ефективна абсолютна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на равновесната ефективна абсолютна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност са равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални
продуктови].
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (equiaxial effective
individual product utility economic potentiality) (*) – равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в полезностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност е на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представлява уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща икономическа полезност* (potential equiaxial effective individual total
economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща икономическа
стойност на набора от равновесни ефективни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство
ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна
икономическа потенциалност на индивида като възпроизводствена икономи81

1202

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа единица. Затова равновесната ефективна индивидуална обща икономическа полезност на икономическите продукти изразява и съответства на равновесната ефективна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на равновесната ефективна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност са равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и равновесните
ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата съотносителност се разграничават равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесни ефективни полезностни
производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесни ефективни полезностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална
продуктова] (в т.ч. равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (equiaxial effective relative individual product utility economic potentiality)
(*) – равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна
полезностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена
икономическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща икономическа полезност* (potential equiaxial effective individual total economic
utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща икономическа полезност на набора от равновесни ефективни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство
ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна
икономическа потенциалност на индивида. Затова равновесната ефективна
относителна индивидуална обща икономическа полезност на икономическите
82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукти изразява и съответства на равновесната ефективна относителна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност. Равна е на
съотношението между равновесната ефективна полезностна икономическа
потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] и разумната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова].
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на
равновесната ефективна относителна индивидуална продуктова полезностна
икономическа потенциалност са равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни полезностни потребителски икономически
потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]*
(equiaxial effective absolute individual product value economic potentiality) (*) –
равновесна ефективна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в абсолютна стойностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица.
Представлява абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална
равновесна ефективна индивидуална обща икономическа стойност* (potential equiaxial effective individual total economic value) (вж. икономическа
стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на
абсолютната индивидуална обща икономическа стойност на набора от равновесни ефективни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на
индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна икономическа потенциалност на индивида. Затова равновесната ефективна абсолютна индивидуална
обща икономическа стойност на икономическите продукти изразява и съответства на равновесната ефективна абсолютна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа
субектност разновидности на равновесната ефективна абсолютна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са равновесните
ефективни стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни стойностни
потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial effective
individual product value economic potentiality)* (*) – равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в стойностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност е на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представлява уплътнена
(компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща
икономическа стойност* (potential equiaxial effective individual total economic
value) (вж. икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща икономическа стойност на набора от равновесни ефективни икономически продукти [индивидуални], които
в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна икономическа
потенциалност на индивида като възпроизводствена икономическа единица.
Затова равновесната ефективна индивидуална обща икономическа стойност на
икономическите продукти изразява и съответства на равновесната ефективна
индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на равновесната ефективна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са равновесните ефективни стойностни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] и равновесните ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови]. Според икономическата съотносителност се разграничават равновесна ефективна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна
индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови]
и равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и равновесна ефективна
стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и равновесни
ефективни стойностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТО84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ВА]* (equiaxial effective relative individual product value economic potentiality)
(*) – равновесна ефективна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна
стойностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена
икономическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща икономическа стойност* (potential equiaxial effective individual total economic value)
(вж. икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно
съответстваща на относителната индивидуална обща икономическа стойност
на набора от равновесни ефективни икономически продукти [индивидуални],
които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна икономическа потенциалност на индивида. Затова равновесната ефективна относителна индивидуална обща икономическа стойност на икономическите продукти
изразява и съответства на равновесната ефективна относителна индивидуална
продуктова стойностна икономическа потенциалност. Равна е на съотношението между равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] и разумната стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Според
възпроизводствената икономическа субектност разновидности на равновесната ефективна относителна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са равновесните ефективни стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и
равновесните ефективни стойностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]*
(equiaxial effective absolute individual product worth economic potentiality) (*) –
равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в абсолютна ценностна икономическа
мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща икономическа ценност* (potential
equiaxial effective individual total economic worth) (вж. икономическа ценност и
обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната
индивидуална обща икономическа ценност на набора от равновесни ефектив85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна икономическа потенциалност на индивида. Затова равновесната ефективна абсолютна индивидуална обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и съответства на равновесната ефективна абсолютна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност
разновидности на равновесната ефективна абсолютна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност са равновесните ефективни ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингредиентност нейни разновидности са (1) равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна
индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесните ефективни стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни стойностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и (2) равновесната
ефективна полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]).
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (equiaxial effective
individual product worth economic potentiality) (*) – равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в ценностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Представлява уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща икономическа ценност* (potential
equiaxial effective individual total economic worth) (вж. икономическа ценност и
обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната
обща икономическа ценност на набора от равновесни ефективни икономически
продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо
възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на равновесната ефективна икономическа потенциалност на индивида като възпроиз86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствена икономическа единица. Затова равновесната ефективна индивидуална обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и съответства на равновесната ефективна индивидуална продуктова ценностна
икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на равновесната ефективна индивидуална продуктова ценностна икономическа
потенциалност са равновесните ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и равновесните ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингредиентност нейни разновидности са (1) равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесните ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]
и равновесните ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) и (2) равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и равновесните ефективни полезностни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]).
Според икономическата съотносителност се разграничават равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална
продуктова] (в т.ч. равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесни
ефективни ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови] и равновесни ефективни ценностни
потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
РАВНОВЕСНА ЕФЕКТИВНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (equiaxial effective relative individual product worth economic potentiality)
(*) – равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна ценностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена иконо87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща икономическа ценност* (potential equiaxial effective individual total economic worth) (вж.
икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща икономическа ценност на набора
от равновесни ефективни икономически продукти [индивидуални], които в
процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат
и потребяват при използването на равновесната ефективна икономическа потенциалност на индивида. Затова равновесната ефективна относителна индивидуална обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и
съответства на равновесната ефективна относителна индивидуална продуктова
ценностна икономическа потенциалност. Равна е на съотношението между
равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] и разумната ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Според възпроизводствената
икономическа субектност разновидности на равновесната ефективна относителна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност са
равновесните ефективни ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни
ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингредиентност
нейни разновидности са (1) равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесните ефективни стойностни производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни
стойностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]) и (2) равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови] и равновесните ефективни полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
РАВНОВЕСНА ЗАЕТОСТ (equiaxial employment) (ки) – във:
eфект на равновесната заетост (в макр.);
нулев ефект на равновесната заетост (в макр.);
отрицателен ефект на равновесната заетост (в макр.);
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен ефект на равновесната заетост (в макр.);
равновесна съвкупна обществена заетост (в макр.).
РАВНОВЕСНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial individual product economic potentiality) (ки)
– във:
максимална равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като разумна икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]);
минимална равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като нормална икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]);
равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (същото като нормална икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова]).
РАВНОВЕСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (equiaxial economic system)
– икономическа система (в частност динамична икономическа система), която
се намира в равновесно икономическо положение (вж. равновесно положение
на икономическата система), т.е. в състояние на икономическо равновесие.
РАВНОВЕСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (equiaxial economic system)
(ки) – във:
равновесна икономическа система;
равновесна ценностнодинамична икономическа система (вж. ценностнодинамична икономическа система);
ценностнодинамично-равновесна икономическа система.
РАВНОВЕСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ (economic equilibrium
situation) в теорията на игрите в икономиката – вж. безкоалиционна икономическа игра.
РАВНОВЕСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ (economic equilibrium
situation) (ки) – във:
взаимозаменяеми равновесни икономически ситуации (вж. безкоалиционна икономическа игра);
еквивалентни равновесни икономически ситуации (вж. безкоалиционна икономическа игра);
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесна икономическа ситуация (вж. безкоалиционна икономическа
игра).
РАВНОВЕСНА МАСА (equiaxial quantity (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
номинална равновесна парична маса (в макр.);
равновесна парична маса (в макр.);
реална равновесна парична маса (в макр.);
функции на постоянните равновесни маси на частните финансови активи (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна парична маса (в межд.);
функция на постоянната равновесна маса на местните ценни книги (в
межд.);
функция на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни
книги (в межд.);
функция на постоянната равновесна парична маса (в межд.).
РАВНОВЕСНА МАСА НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ (constant
domestic securities quantity) (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на постоянната равновесна маса на местните ценни книги (в
межд.).
РАВНОВЕСНА МАСА НА МЕСТНИТЕ ЦЕННИ КНИГИ ПРИ ПОСТОЯНЕН РЕАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (equiaxial domestic
securities quantity in constant real gross domestic product) (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
РАВНОВЕСНА МАСА НА ЧАСТНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ (equiaxial private financial assets) (ки) – във:
функции на постоянните равновесни маси на частните финансови активи (в межд.).
РАВНОВЕСНА МАСА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ (equiaxial foreign securities quantity) (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни
книги (в межд.).
РАВНОВЕСНА МАСА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЦЕННИ КНИГИ ПРИ
ПОСТОЯНЕН РЕАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (equiaxial
foreign securities quantity in constant real gross domestic product) (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
РАВНОВЕСНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА] (equiaxial absolute individual total gived value of the production economic
product) (ки) – във:
равновесна ефективна обща предавана стойност на производствения
икономически продукт [абсолютна индивидуална].
РАВНОВЕСНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (equiaxial relative individual total gived value of the production economic
product) (ки) – във:
равновесна ефективна обща предавана стойност на производствения
икономически продукт [относителна индивидуална].
РАВНОВЕСНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(equiaxial absolute individual total accepted utility of the consumption economic
product) (ки) – във:
равновесна ефективна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална].

РАВНОВЕСНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (equiaxial relative individual total accepted utility of the consumption
economic product) (ки) – във: равновесна ефективна обща приемана полезност
на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
РАВНОВЕСНА ОБЩЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ (equiaxial social employment)
(ки) – във:
равновесна съвкупна обществена заетост (в макр.).
РАВНОВЕСНА ОБЩЕСТВЕНА СРЕДНА ПРОДУКТОВА ЦЕНА (equiaxial social average product price) (в макр.) – обществена средна продуктова цена
(в макр.) [на продавания и купуван икономически продукт в обществен (в народностопански) мащаб], при която на макроикономическия продуктов пазар
(в макр.) има постигнато равенство между средната цена на съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.) и средната цена на съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.). При множесвеност на видовете
продукти тя се задава като среден индекс на цените (като средно равнище на
цените). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност
се разграничават (1) равновесна всеобща обществена средна продуктова*
(equiaxial general social average product price) (в макр.), (2) равновесна частична обществена средна продуктова цена* (equiaxial partial social average product price) (в макр.) и (3) равновесна единична обществена средна продуктова
цена* (equiaxial unitary social average product price) (в макр.). Ако не е посочено
друго под равновесна обществена средна продуктова цена (в макр.) обикновено се подразбира равновесната всеобща обществена средна продуктова цена (в
макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНА ОБЩЕСТВЕНА СРЕДНА ФАКТОРОВА ЦЕНА (equiaxial
social average factor price) (в макр.) – обществена средна факторова цена (в
макр.) [на продавания и купуван производствен икономически фактор в обществен (в народностопански) мащаб], при която на макроикономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторов пазар (в макр.) има постигнато равенство между средната цена на
съвкупното обществено факторно търсене (в макр.) и средната цена на съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.). При множесвеност на
видовете производствени фактори тя се задава като среден индекс на цените
(като средно равнище на цените). Според ингредиентната субстанциална
икономическа обхватност се разграничават (1) равновесна всеобща обществена средна факторова цена* (equiaxial general social factor average price) (в
макр.), (2) равновесна частична обществена средна факторова цена*
(equiaxial partial social average factor price) (в макр.) и (3) равновесна единична
обществена средна факторова цена* (equiaxial unitary social average factor
price) (в макр.). Нейни разновидности са равновесната обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.) и равновесната обществена средна цена на
физическия фактор (в макр.). Ако не е посочено друго под равновесна обществена средна факторова цена (в макр.) обикновено се подразбира равновесната
всеобща обществена средна факторова цена (в макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНА ОБЩЕСТВЕНА СРЕДНА ЦЕНА (equiaxial social average
price) (в макр.) – обществена средна цена (в макр.) [на продавания и купуван
икономически ингредиент в обществен (в народностопански) мащаб], при която на макроикономическия пазар (в макр.) има постигнато равенство между
средната цена на съвкупното обществено търсене (в макр.) и средната цена
на съвкупното обществено предлагане (в макр.). При множесвеност на видовете ингредиенти тя се задава като среден индекс на цените (като средно равнище на цените). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) равновесна всеобща обществена средна цена*
(equiaxial general social average price) (в макр.), (2) равновесна частична обществена средна цена* (equiaxial partial social average price) (в макр.) и (3)
равновесна единична обществена средна цена* (equiaxial unitary social
average price) (в макр.). Нейни разновидности са равновесната обществена
средна продуктова цена (в макр.) и равновесната обществена факторова
средна цена (в макр.). Ако не е посочено друго под равновесна обществена
средна цена (в макр.) обикновено се подразбира равновесната всеобща обществена средна цена (в макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и
ингредиентна икономическа субстанциалност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ОБЩЕСТВЕНА СРЕДНА ЦЕНА НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (equiaxial social average price of the labour factor) (в макр.) – обществена
средна цена на трудовия фактор (в макр.) [на продавания и купуван трудов
производствен икономически фактор в обществен (в народностопански) мащаб], при която на макроикономическия трудов пазар (в макр.) има постигнато равенство между средната цена на съвкупното обществено трудово търсене (в макр.) и средната цена на съвкупното обществено трудово предлагане
(в макр.). При множесвеност на видовете трудови фактори тя се задава като
среден индекс на цените (като средно равнище на цените). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) равновесна всеобща обществена средна цена на трудовия фактор* (equiaxial
general social average price of the labour factor) (в макр.), (2) равновесна частична обществена средна цена на трудовия фактор* (equiaxial partial social
average price of the labour factor) (в макр.) и (3) равновесна единична обществена средна цена на трудовия фактор* (equiaxial unitary social average price
of the labour factor) (в макр.). Ако не е посочено друго под равновесна обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.) обикновено се подразбира равновесната всеобща обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.). Вж.
ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНА ОБЩЕСТВЕНА СРЕДНА ЦЕНА НА ФИЗИЧЕСКИЯ
ФАКТОР (equiaxial social average price of the physical factor) (в макр.) – обществена средна цена на физическия фактор (в макр.) [на продавания и купуван физически производствен икономически фактор в обществен (в народностопански) мащаб], при която на макроикономическия физически пазар (в
макр.) има постигнато равенство между средната цена на съвкупното обществено физическо търсене (в макр.) и средната цена на съвкупното обществено физическо предлагане (в макр.). При множесвеност на видовете физически
фактори тя се задава като среден индекс на цените (като средно равнище на
цените). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност
се разграничават (1) равновесна всеобща обществена средна цена на физическия фактор* (equiaxial general social average price of the physical factor) (в
макр.), (2) равновесна частична обществена средна цена на физическия
фактор* (equiaxial partial social average price of the physical factor) (в макр.) и
(3) равновесна единична обществена средна цена на физическия фактор*
(equiaxial unitary social average price of the physical factor) (в макр.). Ако не е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочено друго под равновесна обществена средна цена на физическия фактор
(в макр.) обикновено се подразбира равновесната всеобща обществена средна
цена на физическия фактор (в макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНА ОБЩЕСТВЕНА ЦЕНА НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(equiaxial social price of the labour factor) (ки) – във:
равновесна обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.).
РАВНОВЕСНА ПАЗАРНА ПРОДУКТОВА ЦЕНА (equiaxial product market
price) (в микр.) – пазарна продуктова цена (в микр.) на даден вид икономически продукт, по която по която всички купувачи (потребители) на дадения продуктов пазар (в микр.) са съгласни да закупят пазарното количество от него на
този пазар и по която продавачите (производителите) са съгласни да им продадат същото количество от него. Тя се установява при равенство между пазарното продуктово търсене (в микр.) и пазарното продуктово предлагане (в
микр.) , чието еднакво количество се означава като равновесно пазарно количество на продукта (в микр.). Равновесната пазарна продуктова цена е една от
координатите на точката на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесната пазарна цена (в микр.) и на
равновесната пазарна цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ПАЗАРНА ФАКТОРОВА ЦЕНА (equiaxial market factor
price) (в микр.), равновесна пазарна цена на производствения фактор, – пазарна факторова цена (в микр.) на даден вид производствен икономически
фактор, по която всички купувачи (потребители на фактора) са съгласни да
закупят пазарното количество от него на факторовия пазар и по която всички
продавачи (собственици на фактора) са съгласни да им продадат същото пазарно количество. Установява при равенство между пазарното факторово
търсене (в микр.) и пазарното факторово предлагане (в микр.), чието еднакво
количество се означава като равновесно пазарно количество на производствения фактор (в микр.). Тя е една от координатите на точката на микроикономическото факторовопазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесната пазарна цена (в микр.) и на равновесната факторова цена (в микр.).
Нейни разновидности са равновесната пазарна цена на трудовия фактор (в
микр.) и равновесната пазарна цена на физическия фактор (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ПАЗАРНА ЦЕНА (equiaxial market price) (в микр.) – пазарна
цена на даден вид икономически ингредиент (икономически продукт или производствен икономически фактор), по която всички купувачи на дадения ингредиентен пазар (в микр.) са съгласни да закупят пазарното количество от него
на този пазар и по която продавачите са съгласни да им продадат същото пазарно количество. Тя се установява при равенство между пазарното търсене
(в микр.) и пазарното предлагане (в микр.), чието еднакво количество се означава като равновесно пазарно количество (в микр.). Равновесната пазарна цена
е една от координатите на точката на микроикономическото пазарно равновесие (в микр.). Нейни разновидности са равновесната пазарна продуктова
цена (в микр.) и равновесната пазарна факторова цена (в микр.). Ако не е посочено друго, под равновесна пазарна цена (в микр.) обикновено се подразбира
равновесната пазарна продуктова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ПАЗАРНА ЦЕНА (equiaxial market price) (ки) – във:
равновесна пазарна продуктова цена (в микр.);
равновесна пазарна факторова цена (в микр.);
равновесна пазарна цена (в микр.);
равновесна пазарна цена на производствения фактор (в микр.) (същото
като равновесна пазарна факторова цена (в микр.));
равновесна пазарна цена на трудовия фактор (в микр.);
равновесна пазарна цена на физическия фактор (в микр.).
РАВНОВЕСНА ПАЗАРНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР
(equiaxial market price of production factor) (в микр.) – същото като равновесна
пазарна факторова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ПАЗАРНА ЦЕНА НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (equiaxial
market price of the labour factor) (в микр.) – пазарна цена на трудовия фактор
(в микр.) на даден вид, по която всички купувачи (наематели на трудовия фактор) са съгласни да закупят пазарното количество от него на трудовия пазар и
по която всички продавачи (собственици на този фактор) са съгласни да им
продадат същото пазарно количество. Установява при равенство между пазарното трудово търсене (в микр.) и пазарното трудово предлагане (в микр.),
чието еднакво количество се означава като равновесно пазарно количество на
трудовия фактор (в микр.). При нея има равенство между цената на трудовото търсене (в микр.) на определен вид квалификация (търсената цена) и цената на трудовото предлагане (в микр.) от същия вид (предлаганата цена). Тя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е една от координатите на точката на микроикономическото трудовопазарно
равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесната пазарна факторова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ПАЗАРНА ЦЕНА НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (equiaxial market price of the physical factor) (в микр.) – пазарна цена на физическия
фактор (в микр.) на даден вид, по която всички купувачи (наематели на физическия фактор) са съгласни да закупят пазарното количество от него на физическия пазар и по която всички продавачи (собственици на този фактор) са
съгласни да им продадат същото пазарно количество. Установява при равенство между пазарното физическо търсене (в микр.) и пазарното физическо
предлагане (в микр.), чието еднакво количество се означава като равновесно
пазарно количество на физическия фактор (в микр.). При нея има равенство
между цената на физическото търсене (в микр.) на определен вид квалификация (търсената цена) и цената на физическото предлагане (в микр.) от същия вид (предлаганата цена). Тя е една от координатите на точката на микроикономическото физическопазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на
равновесната пазарна факторова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ПАРИЧНА МАСА (equiaxial money quantity (в макр.) – маса
на парите (парична маса) в обръщение (когато изпълняват функцията си на
средство за обръщение), при която има равенство между агрегатното търсене на пари (в макр.) и агрегатното предлагане на пари (в макр.); количество
на парите (в макр.) при макроикономическо паричнопазарно равновесие (в
макр.).
РАВНОВЕСНА ПАРИЧНА МАСА (equiaxial money quantity) (ки) – във:
номинална равновесна парична маса (в макр.);
равновесна парична маса (в макр.);
реална равновесна парична маса (в макр.);
функция на кривата на постоянната равновесна парична маса (в межд.);
функция на постоянната равновесна парична маса (в межд.).
РАВНОВЕСНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial absolute individual product utility economic potentiality) (ки) – във:
равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial
relative individual product utility economic potentiality) (ки) – във:
равновесна ефективна полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова].
РАВНОВЕСНА ПРОДУКТОВА ЦЕНА (equiaxial product price) (в микр.) –
цена на даден вид икономически продукт [продуктова цена (в микр.)], по която
купувачите (потребителите) са съгласни да закупят определено количество от
него на продуктовия пазар (в микр.) и по която продавачите (производителите)
са съгласни да им продадат същото количество от него. Тя се установява при
равенство между продуктовото търсене (в микр.) и продуктовото предлагане
(в микр.), чието еднакво количество се означава като равновесно количество на
продукта (в микр.). Равновесната продуктова цена е една от координатите на
точката на отделното микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.) [в т.ч. на точката на индивидуалното микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.) и точката на фирменото микроикономическо
продуктовопазарно равновесие (в микр.)] и по определение е равна на равновесната пазарна продуктова цена (в микр.). Разновидност е на равновесната
цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ПРОДУКТОВА ЦЕНА (equiaxial product price) (ки) – във:
равновесна пазарна продуктова цена (в микр.);
равновесна продуктова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (equiaxial wage) (в микр.) – същото
като равновесна пазарна цена на трудовия фактор.
РАВНОВЕСНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (equiaxial wage) (ки) – във:
равновесна работна заплата (в микр.) (същото като равновесна пазарна
цена на трудовия фактор);
равновесна средна работна заплата (в макр.).
РАВНОВЕСНА СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (equiaxial average wage) (в
макр.) – същото като равновесна средна цена на труда (в макр.).
РАВНОВЕСНА СРЕДНА ЦЕНА НА ТРУДА (equiaxial average labour price)
(в макр.), равновесна средна работна заплата (в макр.), – средна цена на
труда (в макр.), при която на макроикономически трудов пазар (в макр.) има
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------установено макроикономическо трудовопазарно равновесие (в макр.), т.е. има
постигнато равенство между между средната цена на съвкупното обществено
трудово търсене (в макр.) [тя е и средна цена на агрегатното трудово търсене (в макр.)] и средната цена на съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.) [тя е и средна цена на агрегатното трудово предлагане (в макр.)].
Равновесната средна цена на труда (в макр.) е равновесна цена на агрегатния
народностопански макроикономически труд (в макр.).
РАВНОВЕСНА СРЕДНА ЦЕНА НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (equiaxial
average price of the labour factor) (ки) – във:
равновесна обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.).
РАВНОВЕСНА СТОЙНОСТ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (equiaxial value of
external debt) (в межд.) (стойност = значение, величина) – същото като равновесна цена на външния дълг (в межд.).
РАВНОВЕСНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial absolute individual product value economic potentiality) (ки) – във:
равновесна ефективна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова].
РАВНОВЕСНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial
relative individual product value economic potentiality) (ки) – във:
равновесна ефективна стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова];
РАВНОВЕСНА СЪВКУПНА ЗАЕТОСТ (equiaxial joint employment) (ки) –
във:
равновесна съвкупна обществена заетост (в макр.).
РАВНОВЕСНА СЪВКУПНА ОБЩЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ (equiaxial joint
social employment) (в макр.), равновесно съвкупно обществено количество
на трудовите фактори (в макр.), – съвкупна заетост в обществен (в народностопански) мащаб, при което на макроикономическия трудов пазар (в
макр.) има постигнато равенство между съвкупното обществено трудово
търсене (в макр.) и съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.).
Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разгра99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ничават (1) равновесна всеобща съвкупна обществена заетост* (equiaxial
general joint social employment) (в макр.) (когато са включени всички видове
трудови фактори) [в т.ч. равновесна агрегатна всеобща съвкупна обществена заетост* (equiaxial aggregate general joint social employment) (в макр.) и
равновесна множествена всеобща съвкупна обществена заетост*
(equiaxial plural general joint social employment) (в макр.), (2) равновесна частична съвкупна обществена заетост* (equiaxial partial joint social
employment) (в макр.) (когато е включена част от всички видове трудови фактори) [в т.ч. равновесна агрегатна частична съвкупна обществена заетост* (equiaxial aggregate partial joint social employment) (в макр.) и равновесна множествена частична съвкупна обществена заетост* (equiaxial plural
partial joint social employment) (в макр.) и (3) равновесна единична съвкупна
обществена заетост* (equiaxial unitary joint social employment) (в макр.) (когато е включен само един вид трудов фактор) [последната е идентична с понятията за равновесна агрегатна единична съвкупна обществена заетост*
(equiaxial aggregate unitary joint social employment) (в макр.) и равновесна
множествена единична съвкупна обществена заетост* (equiaxial plural
unitary joint social employment) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под равновесна съвкупна обществена заетост (в макр.) обикновено се подразбира равновесната агрегатна всеобща равновесна съвкупна обществена заетост. Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНА ТОЧКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (equiaxial
point of the economic system) – същото като точка на икономическото равновесие.
РАВНОВЕСНА ФАКТОРОВА ЦЕНА (equiaxial factor price) (в микр.), равновесна цена на производствения фактор (в микр.), – цена на даден вид
производствен икономически фактор [факторова цена (в микр.)], по която
купувачите (потребителите на фактора) са съгласни да закупят определено количество от него на факторовия пазар (в микр.) и по която продавачите (собствениците на фактора) са съгласни да им продадат същото количество от него.
Тя се установява при равенство между факторното търсене (в микр.) и факторното предлагане (в микр.), чието еднакво количество се означава като равновесно количество на производствения фактор (в микр.). Тя е една от координатите на точката на отделното микроикономическото факторовопазар100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но равновесие (в микр.) и по определение е равна на равновесната пазарна
факторова цена (в микр.). Разновидност е на равновесната цена (в микр.).
Нейни разновидности са равновесната цена на трудовия фактор (в микр.) и
равновесната цена на физическия фактор (в микр.).
РАВНОВЕСНА ФАКТОРОВА ЦЕНА (equiaxial factor price) (ки) – във:
равновесна пазарна факторова цена (в микр.);
равновесна факторова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА (equiaxial price) (в микр.) – цена на даден вид икономически ингредиент (производствен икономически фактор или икономически
продукт), по която купувачите са съгласни да закупят определено количество
от него на пазара на този ингредиент [на дадения ингредиентен пазар (в
микр.)] и по която продавачите са съгласни да им продадат същото количество
от него. Тя се установява при равенство между търсенето (в микр.) и предлагането (в микр.) на този ингредиент, чието еднакво количество се означава като равновесно количество (в микр.). Равновесната цена е една от координатите
на точката на отделното микроикономическо пазарно равновесие (в микр.) [в
т.ч. на точката на индивидуалното микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.) и точката на фирменото микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.)] и по определение е равна на равновесната пазарна цена (в микр.).
Нейна разновидности са равновесната продуктова цена (в микр.) и равновесната факторова цена (в микр.). Ако не е посочено друго, под равновесна цена
(в микр.) се подразбира равновесна продуктова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА (equiaxial price) (ки) – във:
дългосрочна равновесна цена при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна равновесна цена при монополистична конкуренция (в
микр.);
равновесна обществена средна факторова цена (в макр.);
равновесна обществена средна цена (в макр.);
равновесна обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.);
равновесна обществена средна цена на физическия фактор (в макр.);
равновесна пазарна продуктова цена (в микр.);
равновесна пазарна факторова цена (в микр.);
равновесна пазарна цена (в микр.);
равновесна пазарна цена на производствения фактор (в микр.) (същото
като равновесна пазарна факторова цена (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесна пазарна цена на трудовия фактор (в микр.);
равновесна пазарна цена на физическия фактор (в микр.);
равновесна продуктова цена (в микр.);
равновесна средна цена на труда (в макр.);
равновесна факторова цена (в микр.);
равновесна цена (в микр.);
равновесна цена “след сделка” на външния дълг (в межд.);
равновесна цена на Бертран, Й. (в микр.);
равновесна цена на външния дълг (в межд.);
равновесна цена на Курно, А. (в микр.);
равновесна цена на Неш, Дж., при дуополно-монополистична конкуренция
(в микр.);
равновесна цена на Неш, Дж., при монополистична конкуренция (в микр.);
равновесна цена на Неш, Дж., при олигополно-монополистична конкуренция (в микр.);
равновесна цена на производствения фактор (в микр.) (същото като равновесна факторова цена (в микр.));
равновесна цена на трудовия фактор (в микр.);
равновесна цена на физическия фактор (в микр.);
равновесна цена на Щакелберг, Х. (в микр.);
равновесни първоначални цени (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА БЕРТРАН, Й. (Bertrand equiaxial price) (в микр.) –
равновесна цена (в микр.), формирана в некоординирания дуопол (в микр.) на
Й. Бертран [в дуополния модел на Й. Бертран (в микр.)], т.е. цената, която съответствува на равновесието на Й. Бертран (в микр.). При него двете конкуриращи се дуополни фирми произвеждат и предлагат еднакво количество хомогенен икономически продукт. Точката на това равновесие е пресечна на
кривите на реакциите на Й. Бертран (в микр.) на двете фирми.
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (equiaxial price of external
debt) (в межд.), равновесна стойност на външния дълг (в межд.), средна пазарна стойност на външния дълг (в межд.), – пазарно уравновесена цена на
външния дълг (в межд.), обратно изкупуван от дадена развиващата се страна
(в межд.) длъжник, когато банката кредиторка нито печели, нито губи от съгласуваните сделки по редукцията на външния дълг (в межд.) с тази страна.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА КУРНО, А. (Cournot's equiaxial price) (в микр.) –
равновесна цена (в микр.), формирана в симетричния дуопол на А. Курно (в
микр.), т.е. цената, която съответствува на равновесието на А. Курно (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА НЕШ, ДЖ., ПРИ ДУОПОЛНОМОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (Nash equiaxial price in duopolymonopolistic competition) (в микр.) – равновесна цена (в микр.) на диференциран продукт (в микр.) на монополистична фирма (в микр.), формирана в условията на ценово равновесие на Дж. Неш при дуополно-монополистична конкуренция (в микр.). Представлява частен случай на равновесна цена на Дж. Неш
при олигополно-монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА НЕШ, ДЖ., ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (Nash equiaxial price in monopolistic competition) (в микр.) –
равновесна цена (в микр.) на диференциран продукт (в микр.) на монополистична фирма (в микр.), формирана в условията на ценово равновесие на Дж.
Неш при монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА НЕШ, ДЖ., ПРИ ОЛИГОПОЛНОМОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (Nash equiaxial price in oligopolymonopolistic competition) (в микр.) – равновесна цена (в микр.) на диференциран продукт (в микр.) на монополистична фирма (в микр.), формирана в условията на ценово равновесие на Дж. Неш при олигополно-монополистична конкуренция (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР (equiaxial
price of production factor) (в микр.) – същото като равновесна факторова цена
(в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР (equiaxial
price of production factor) (ки) – във:
равновесна пазарна цена на производствения фактор (същото като равновесна пазарна факторова цена (в микр.));
равновесна цена на производствения фактор (същото като равновесна
факторова цена (в микр.)).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ТРУДА (equiaxial labour price) (ки) – във:
равновесна средна цена на труда (в макр.).

103

1224

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (equiaxial price of the
labour factor) (в микр.) – цена на даден вид трудов производствен икономически фактор [цена на трудовия фактор (в микр.)], по която купувачите (потребителите на трудовия фактор) са съгласни да закупят определено количество
от него на трудовия пазар (в микр.) и по която продавачите (собствениците на
фактора) са съгласни да им продадат същото количество от него. Тя се установява при равенство между трудовото търсене (в микр.) и трудовото предлагане (в микр.), чието еднакво количество се означава като равновесно количество на трудовия фактор (в микр.). Тя е една от координатите на точката на
микроикономическото трудовопазарно равновесие (в микр.) и по определение
е равна на равновесната пазарна цена на трудовия фактор (в микр.). Разновидност е на равновесната факторова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (equiaxial price of the
labour factor) (ки) – във:
равновесна обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.);
равновесна пазарна цена на трудовия фактор (в микр.);
равновесна цена на трудовия фактор (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (equiaxial price of the
physical factor) (в микр.) – цена на даден вид физически производствен икономически фактор [цена на физическия фактор (в микр.)], по която купувачите
(потребителите на физическия фактор) са съгласни да закупят определено количество от него на физическия пазар (в микр.) и по която продавачите (собствениците на фактора) са съгласни да им продадат същото количество от него.
Тя се установява при равенство между физическото търсене (в микр.) и физическото предлагане (в микр.), чието еднакво количество се означава като равновесно количество на физическия фактор (в микр.). Тя е една от координатите на точката на отделното микроикономическото физическопазарно равновесие и по определение е равна на равновесната пазарна цена на физическиия
фактор (в микр.). Разновидност е на равновесната факторова цена (в микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР (equiaxial price of the
physical factor) (ки) – във:
равновесна обществена средна цена на физическия фактор (в макр.);
равновесна пазарна цена на физическия фактор (в микр.);
равновесна цена на физическия фактор (в микр.).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ЦЕННИТЕ КНИГИ (equiaxial price of securities
/bonds/) (в макр.) – средна цена на цените книги (в макр.), при която техния
агрегатно търсен и техния агрегатно предлаган обем са равни.
РАВНОВЕСНА ЦЕНА НА ЩАКЕЛБЕРГ, Х. (Stackelberg equiaxial price) (в
микр.) – равновесна продуктова цена (в микр.), отговаряща на равновесието
на Х. Щакелберг (в микр.). Обоснована е в дуополния модел на Х. Щакелберг (в
микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ
(equiaxial price in monopolistic competition) (ки) – във:
дългосрочна равновесна цена при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна равновесна цена при монополистична конкуренция (в
микр.).
РАВНОВЕСНА ЦЕНА “СЛЕД СДЕЛКА” НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (postswap equiaxial price of buy back external debt) (в межд.), цена “след сделка” на
външния дълг (в межд.), – пазарна цена (в микр.) на външния дълг (в межд.)
на дадена страна след извършването на неговата редукция [вж. редукция на
външния дълг (в межд.) и обратно изкупуване на външния дълг (в межд.)].
РАВНОВЕСНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial absolute individual product worth economic potentiality) (ки) – във:
равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова].
РАВНОВЕСНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (equiaxial relative
individual product worth economic potentiality) (ки) – във:
равновесна ефективна ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова].
РАВНОВЕСНА ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (equiaxial worth-dynamic economic system) – вж. ценностнодинамична
икономическа система.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective individual product
economic needs /necessities/) (ки) – във:
максимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като разумни потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
минимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като нормални потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective individual product
economic abilities) (ки) – във:
максимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като разумни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
минимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като нормални производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective absolute individual product utility
consumer’s economic needs /necessities/) (*) – равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на
даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна полезностна икономическа мярка (в абсолютни полезностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); равновесни
ефективни индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности, представени като относителна икономическа величина.
Разновидност са на равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща приемана икономическа полезност* (potential
equiaxial effective individual total accepted economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща приемана икономическа полезност
на набора от равновесни ефективни потребителни икономически продукти,
които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират
при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида.
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective
individual product utility consumer’s economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective relative individual product utility
consumer’s economic needs /necessities/) (*) – равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на
даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна полезностна икономическа мярка (в относителни полезностни икономически единици); равновесни ефективни индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности, представени
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на
равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална
обща приемана икономическа полезност* (potential equiaxial effective individual total accepted economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и
обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната
индивидуална обща приемана икономическа полезност на набора от равновесни ефективни потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Равни са на
съотношението между равновесните ефективни полезностни потребителски
икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни
индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective absolute individual product utility
producer’s economic abilities) (*) – равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден
индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна полезностна икономическа мярка (в абсолютни полезностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); равновесни ефективни индивидуални продуктови полезностни производителски икономически
способности, представени като относителна икономическа величина. Разновидност са на равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential equiaxial
effective individual total gived economic utility) (вж. предавана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща предавана икономическа полезност на набора
от равновесни ефективни производствени икономически продукти, които в
процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective
individual product utility economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective relative individual product utility
producer’s economic abilities) (*) – равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден
индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна полезностна икономическа мярка (в относителни полезностни икономически единици); равновесни ефективни индивидуални продуктови полезностни производителски икономически способности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са
на равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена
уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential equiaxial effective individual total gived economic utility) (вж. предавана икономическа полезност и
обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната
индивидуална обща предавана икономическа полезност на набора от равновесни ефективни производствени икономически продукти, които в процеса на
индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на
производителските икономически способности на индивида. Равни са на съотношението между равновесните ефективни полезностни производителски
икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните полезностни производителски икономически способности [абсолютни
индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective individual product utility consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени и измерени в полезностна
икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидност са едновременно на равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на равновесните
ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална
равновесна ефективна индивидуална обща приемана икономическа полезност* (potential equiaxial effective individual total accepted economic utility) (вж.
приемана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща приемана икономическа
стойност на набора от равновесни ефективни потребителни икономически
продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо
потребление ще се консумират при удовлетворяването на равновесните ефективни икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова равновесната ефективна индивидуална обща приемана икономическа полезност на потребителните икономически продукти изразява и съответства на равновесните ефективни индивидуални
продуктови полезностни потребителски икономически потребности. Според
икономическата съотносителност се разграничават равновесни ефективни
полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесни ефективни полезностни потребителски
икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective individual product utility producer’s economic abilities)
(*) – равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], представени и измерени в полезностна икономическа
мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност са
едновременно на равновесната ефективна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на равновесните ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
Представляват уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential equiaxial effective individual total gived economic utility) (вж. предавана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща
на индивидуалната обща предавана икономическа стойност на набора от равновесни ефективни производствени икономически продукти [индивидуални],
които в процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създа110
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ват при прилагането на равновесните ефективни икономически способности на
индивида производител като възпроизводствена икономическа единица. Затова
равновесната ефективна индивидуална обща предавана икономическа полезност на производствените икономически продукти изразява и съответства на
равновесните ефективни индивидуални продуктови полезностни производителски икономически способности. Според икономическата съотносителност
се разграничават равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесни
ефективни полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective
individual product consumer’s economic needs /necessities/) (от индивидуален
консумативен продукт), резултантни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], (*) – дефинирани в рамките на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален] такива по размер (по
равнище) непроизводствени ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като възпроизводими потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) qcr = qcr(I) на
даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, при
удовлетворяването на които в неговото индивидуално икономическото потребление (като фаза на индивидуалното икономическото възпроизводство)
чрез консумиране на индивидуални икономически продукти (в частност на
потребителни икономически продукти) той става способен като индивид производител да произвежда точно толкова, колкото му е необходимо да възпроизведе впоследствие участието си в производството и потреблението със същите параметри, и в този смисъл тези индивидуални продуктови потребности
са равновесни. Тяхното равнище се идентифицира чрез обема на равновесния
потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото като резултантен потребителен икономически продукт [индивидуален]) от qcr = qcr(I) специфични единици и затова имат същото като него означение. Разновидност са
на равновесната ефективна икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова]. При удовлетворяването на равновесните ефективни продуктови
потребности се създават еквивалентно съответстващи на тях равновесни ефективни потребителски икономически способности [индивидуални продуктови],
така че индивидът да произвежда в постоянни размери точно толкова индиви111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуален продукт, колкото и потребява. Равновесните ефективни потребности са
едната от двете основни разновидности на ефективните потребности [другата
тяхна разновидност са свръхефективните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като неравновесни ефективни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) qcs,
при които обемът на производството е по.голям от обема на потреблението и
така се индуцира принаден икономически продукт]. От своя страна равновесните ефективни потребности съдържат два елемента: (1) нормални потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като
минимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови]) qc0 и (2) разумни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови] (същото като максимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) qc1. Така че qcr = qc0, qc1.
При удовлетворяването на нормалните потребности qc0 индивидът обезателно произвежда точно толкова, колкото потребява, но на тяхното минимално
ефективно равнище, а при разумните потребности qc1 той също обезателно
произвежда точно толкова, колкото потребява, но на тяхното максимално
ефективно равнище. Съществуването на два варианта на изравняване на производството и потреблението на индивида се обяснява с едновременното действие на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт в потреблението и закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в производството, като тези зависимости са нелинейни.
Това обстоятелство ситуира едновременно наличие на забавено нарастваща
(изпъкнала) крива на индивидуалната обща икономическа полезност и ускорено нарастваща (вдлъбната) крива на индивидуалната обща икономическа
стойност, при което се формират две пресечни точки (минимална и максимална) на изравняване на потребявания и произвеждания от индивида продукт.
Според факторната икономическа определеност се разграничават равновесни ефективни индивидуални трудово-определени продуктови потребителски икономически потребности* (equiaxial effective individual labourlydeterminate product consumer’s economic needs /necessities/) и равновесни
ефективни индивидуални физическо-определени продуктови потребителски икономически потребности* (equiaxial effective individual physicallydeterminate product consumer’s economic needs /necessities/). Ако не е посочено
друго, под равновесни индивидуални продуктови потребителни икономически
потребности обикновено се подразбират равновесните индивидуални трудово112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определени продуктови потребителни икономически потребности. Според
ценностната икономическа ингредиентност се разграничават равновесни
ефективни индивидуални продуктови работни потребителски икономически потребности* (equiaxial effective individual product working consumer’s
economic needs /necessities/) (вж. работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) и равновесни ефективни индивидуални продуктови творчески потребителски икономически потребности*
(equiaxial effective individual product creative consumer’s economic needs
/necessities/) (вж. творчески потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Равновесните ефективни индивидуални продуктови
потребителски икономически потребности са разновидност на по-общото понятие за равновесни ефективни продуктови потребителски икономически
потребности* (equiaxial effective product consumer’s economic needs
/necessities/). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
други разновидности на последните са равновесните ефективни фирмени
продуктови потребителски икономически потребности* (equiaxial
effective firm product consumer’s economic needs /necessities/), равновесните
ефективни обществени продуктови потребителски икономически потребности* (equiaxial effective social product consumer’s economic needs
/necessities/) и т.н. Когато не е посочено друго, под равновесни ефективни продуктови потребителски икономически потребности обикновено се подразбират
равновесните ефективни индивидуални продуктови потребителски икономически потребности. Вж. равновесни ефективни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови], равновесни ефективни ценностни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови] и равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective
individual product consumer’s economic needs /necessities/) (ки) – във:
максимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като разумни потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------минимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като нормални потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial
effective individual product producer’s economic abilities), резултантни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], (*) –
дефинирани в рамките на един трудов производителски икономически цикъл
[индивидуален] такива по размер (по равнище) ефективни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като възпроизводими производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) qpr = qpr(I) на даден индивид производител като възпроизводствена
икономическа единица, при прилагането на които в неговото индивидуално
икономическото производство (като фаза на индивидуалното икономическото
възпроизводство) чрез създаването на индивидуални икономически продукти
той става способен като индивид погребител да консумира точно толкова, колкото му е необходимо, за да възпроизведе впоследствие участието си в производството и потреблението със същите параметри, и в този смисъл тези индивидуални продуктови способности са равновесни. Тяхното равнище се идентифицира чрез обема на равновесния производствен икономически продукт
[индивидуален] (същото като резултантен производствен икономически продукт [индивидуален]) от qpr = qpr(I) специфични единици и затова имат същото като него означение. Разновидност са на равновесната ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. При прилагането на равновесните ефективни продуктови способности се създават еквивалентно съответстващи на тях равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], така че индивидът да произвежда в постоянни размери точно толкова индивидуален продукт, колкото и потребява.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Равновесните ефективни способности са едната от двете основни разновидности на ефективните способности [другата тяхна разновидност са свръхефективните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]
(същото като неравновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) qps, при които обемът на производството е
по.голям от обема на потреблението и така се индуцира принаден икономически продукт]. От своя страна равновесните ефективни способности съдържат два елемента: (1) нормални производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (същото като минимални равновесни ефективни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) qp0
и (2) разумни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като максимални равновесни ефективни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]) qp1. Така че qpr = qp0,
qp1.
При удовлетворяването на нормалните способности qp0 индивидът обезателно произвежда точно толкова, колкото потребява, но на тяхното минимално
ефективно равнище, а при разумните способности qp1 той също обезателно
произвежда точно толкова, колкото потребява, но на тяхното максимално
ефективно равнище. Съществуването на два варианта на изравняване на производството и потреблението на индивида се обяснява с едновременното действие на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт в потреблението и закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в производството, като тези зависимости са нелинейни.
Това обстоятелство ситуира едновременно наличие на забавено нарастваща
(изпъкнала) крива на индивидуалната обща икономическа полезност и ускорено нарастваща (вдлъбната) крива на индивидуалната обща икономическа
стойност, при което се формират две пресечни точки (минимална и максимална) на изравняване на потребявания и произвеждания от индивида продукт.
Според факторната икономическа определеност се разграничават равновесни ефективни индивидуални трудово-определени продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective individual labourlydeterminate product producer’s economic abilities) и равновесни ефективни индивидуални физическо-определени продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective individual physically-determinate
product producer’s economic abilities). Ако не е посочено друго, под равновесни
индивидуални продуктови производителски икономически способности обикновено се подразбират равновесните индивидуални трудово-определени про115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктови производителски икономически способности. Според ценностната
икономическа ингредиентност се разграничават равновесни ефективни индивидуални продуктови работни производителски икономически способности* (equiaxial effective individual product working producer’s economic
abilities) (вж. работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и равновесни ефективни индивидуални продуктови
творчески производителски икономически способности* (equiaxial effective
individual product creative producer’s economic abilities) (вж. творчески производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). Равновесните ефективни индивидуални продуктови производителски икономически
способности са разновидност на по-общото понятие за равновесни ефективни
продуктови производителски икономически способности* (equiaxial
effective product producer’s economic abilities). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последните са равновесните ефективни фирмени продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective firm product producer’s economic abilities),
равновесните ефективни обществени продуктови производителски икономически способности* (equiaxial effective social product producer’s economic
abilities) и т.н. Когато не е посочено друго, под равновесни ефективни продуктови производителски икономически способности обикновено се подразбират
равновесните ефективни индивидуални продуктови производителски икономически способности. Вж. равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], равновесни ефективни стойностни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови] и равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective individual product producer’s economic abilities) (ки) – във:
максимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като разумни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
минимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като нормални производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
116

1237

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective absolute individual product value
consumer’s economic needs /necessities/) (*) – равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на
даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна стойностна икономическа мярка (в абсолютни
стойностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); равновесни ефективни индивидуални продуктови стойностни потребителски икономически потребности, представени като относителна икономическа величина.
Разновидност са на равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща приемана икономическа стойност* (potential
equiaxial effective individual total accepted economic value) (вж. приемана икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща приемана икономическа стойност
на набора от равновесни ефективни потребителни икономически продукти,
които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират
при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида.
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective
individual product value economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective relative individual product value
consumer’s economic needs /necessities/) (*) – равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на
даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна стойностна икономическа мярка (в относителни
стойностни икономически единици); равновесни ефективни индивидуални
продуктови стойностни потребителски икономически потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са
на равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена
уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща приемана икономическа стойност* (potential equiaxial effective individual total accepted economic value) (вж. приемана икономическа стойност и
обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на относителната
индивидуална обща приемана икономическа стойност на набора от равновесни
ефективни потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването
на потребителските икономически потребности на индивида. Равни са на съотношението между равновесните ефективни стойностни потребителски
икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни
индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective
individual product value economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective individual product value consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени и измерени в стойностна
икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидност са едновременно на равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на равновесните
ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална
равновесна ефективна индивидуална обща приемана икономическа
стойност* (potential equiaxial effective individual total accepted economic value)
(вж. приемана икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща приемана икономическа
стойност на набора от равновесни ефективни потребителни икономически
продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо
потребление ще се консумират при удовлетворяването на равновесните ефективни икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова равновесната ефективна индивидуална обща приемана икономическа стойност на потребителните икономически
продукти изразява и съответства на равновесните ефективни индивидуални
продуктови стойностни потребителски икономически потребности. Според
икономическата съотносителност се разграничават равновесни ефективни
стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесни ефективни стойностни потребителски
икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective absolute individual product value
producer’s economic abilities) (*) – равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени
чрез абсолютна стойностна икономическа мярка (в абсолютни стойностни
икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); равновесни ефективни индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности, представени като относителна икономическа величина. Разновидност са на равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща предавана икономическа стойност* (potential equiaxial
effective individual total gived economic value) (вж. предавана икономическа
стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютната индивидуална обща предавана икономическа стойност на набора
от равновесни ефективни производствени икономически продукти, които в
процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида.
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective individual product value producer’s economic abilities)
(*) – равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], представени и измерени в стойностна икономическа
мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност са
едновременно на равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на равновесните ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
Представляват уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща предавана икономическа стойност* (potential equiaxial effective individual total gived economic value) (вж. предавана икономическа
стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на
индивидуалната обща предавана икономическа стойност на набора от равновесни ефективни производствени икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създават
при прилагането на равновесните ефективни икономически способности на
индивида производител като възпроизводствена икономическа единица. Затова
равновесната ефективна индивидуална обща предавана икономическа
стойност на производствените икономически продукти изразява и съответства
на равновесните ефективни индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности. Според икономическата съотносителност
се разграничават равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесни
ефективни стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective relative individual product value
producer’s economic abilities) (*) – равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден ин120

1241

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени
чрез относителна стойностна икономическа мярка (в относителни стойностни
икономически единици); равновесни ефективни индивидуални продуктови
стойностни производителски икономически способности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на равновесната ефективна стойностна икономическа потенциалност [относителна
индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена
(компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща
предавана икономическа стойност* (potential equiaxial effective individual
total gived economic value) (вж. предавана икономическа стойност и обща
икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща предавана икономическа стойност на набора от равновесни
ефективни производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Равни са на съотношението между равновесните ефективни стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните
стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective individual product worth economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective individual product worth economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective absolute individual product worth
consumer’s economic needs /necessities/) (*) – равновесни ефективни ценностни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на
даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, из121
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мерени чрез абсолютна ценностна икономическа мярка (в абсолютни ценностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); равновесни ефективни индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически
потребности, представени като абсолютна икономическа величина. Разновидност са на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща приемана икономическа ценност* (potential equiaxial effective
individual total accepted economic worth) (вж. приемана икономическа ценност
и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната
индивидуална обща приемана икономическа ценност на набора от равновесни
ефективни потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването
на потребителските икономически потребности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) равновесните
ефективни стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и (2) равновесните ефективни полезностни
потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(equiaxial effective individual product worth consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени и измерени в ценностна
икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид.
Разновидност са на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща приемана икономическа ценност* (potential equiaxial effective individual total accepted
economic worth) (вж. приемана икономическа ценност и обща икономическа
ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща приемана
икономическа ценност на набора от равновесни ефективни потребителни
икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното
икономическо потребление ще се консумират при удовлетворяването на равновесните ефективни икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова равновесната ефективна
122
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална обща приемана икономическа ценност на потребителните икономически продукти изразява и съответства на равновесните ефективни индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически потребности.
Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са
(1) равновесните ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] и (2) равновесните ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата съотносителност се разграничават равновесни
ефективни ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective relative individual product worth
consumer’s economic needs /necessities/) (*) – равновесни ефективни ценностни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на
даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна ценностна икономическа мярка (в относителни ценностни икономически единици); равновесни ефективни индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [относителна
индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена
(компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща
приемана икономическа ценност* (potential equiaxial effective individual total
accepted economic worth) (вж. приемана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща приемана икономическа ценност на набора от равновесни ефективни
потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното
икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) равновесните ефективни стойностни потребителски икономически потребности [относителни
индивидуални продуктови] и (2) равновесните ефективни полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]. Равни са на съотношението между равновесните ефективни ценностни
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до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните ценностни потребителски икономически потребности
[абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective absolute individual product worth
producer’s economic abilities) (*) – равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени
чрез абсолютна ценностна икономическа мярка (в абсолютни ценностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); равновесни ефективни
индивидуални продуктови ценностни производителски икономически способности, представени като абсолютна икономическа величина. Разновидност са
на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща предавана икономическа ценност* (potential equiaxial effective individual
total gived economic worth) (вж. предавана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща предавана икономическа ценност на набора от равновесни ефективни производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) равновесните ефективни стойностни производителски икономически способности [абсолютни
индивидуални продуктови] и (2) равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective individual product worth producer’s economic abilities)
(*) – равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], представени и измерени в ценностна икономическа
мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност са
на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [инди124
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до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуална продуктова]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща предавана икономическа
ценност* (potential equiaxial effective individual total gived economic worth) (вж.
предавана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща предавана икономическа ценност
на набора от равновесни ефективни производствени икономически продукти
[индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създават при прилагането на равновесните ефективни икономически
способности на индивида производител като възпроизводствена икономическа
единица. Затова равновесната ефективна индивидуална обща предавана икономическа ценност на производствените икономически продукти изразява и
съответства на равновесните ефективни индивидуални продуктови ценностни
производителски икономически способности. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) равновесните ефективни
стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и (2) равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Според икономическата
съотносителност се разграничават равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови]
и равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЕФЕКТИВНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (equiaxial effective relative individual product worth
producer’s economic abilities) (*) – равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени
чрез относителна ценностна икономическа мярка (в относителни ценностни
икономически единици); равновесни ефективни индивидуални продуктови
ценностни производителски икономически способности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на равновесната ефективна ценностна икономическа потенциалност [относителна
индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена
(компресирана) потенциална равновесна ефективна индивидуална обща
предавана икономическа ценност* (potential equiaxial effective individual total
gived economic worth) (вж. предавана икономическа ценност и обща икономи125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална
обща предавана икономическа ценност на набора от равновесни ефективни
производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното
икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) равновесните ефективни
стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и (2) равновесните ефективни полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
Равни са на съотношението между равновесните ефективни ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product economic needs /necessities/)
(ки) – във:
максимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като разумни потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
минимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като нормални потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product economic abilities) (ки) – във:
минимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като нормални производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product utility
economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product utility
economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial effective absolute individual product utility consumer’s economic
needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product utility consumer’s economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial relative individual product utility consumer’s economic needs
/necessities/) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial absolute individual product utility producer’s economic abilities)
(ки) – във:
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial
individual product utility producer’s economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial relative individual product utility producer’s economic
abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product
consumer’s economic needs /necessities/) (ки) – във:
максимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като разумни потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
минимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като нормални потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]);
равновесни ефективни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product
producer’s economic abilities) (ки) – във:
максимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като разумни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
минимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като нормални производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ПЪРВОНАЧАЛНИ ЦЕНИ (equiaxial primary prices) (в
микр.) – такива първоначални цени в системата на общото пазарно равновесие
в микроикономиката, при които потребителите постигат максимална обща
икономическа полезност.
РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product value economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product value
economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]
(equiaxial absolute individual product value consumer’s economic needs
/necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual
product value consumer’s economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]
(equiaxial relative individual product value consumer’s economic needs
/necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial absolute individual product value producer’s economic abilities)
(ки) – във:
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial
individual product value producer’s economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial relative individual product value producer’s economic
abilities) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА (equiaxial terms of trade)
(ки) – във:
интернационални равновесни условия на търговията (в межд.);
точка на интернационалните равновесни условия на търговията (в
межд.).
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product worth
economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product worth
economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]
(equiaxial absolute individual product worth consumer’s economic needs
/necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual
product worth consumer’s economic needs /necessities/) (ки) – във:
равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]
(equiaxial relative individual product worth consumer’s economic needs
/necessities/) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесни ефективни ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial absolute individual product worth producer’s economic abilities)
(ки) – във:
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial individual product worth producer’s economic abilities) (ки) – във:
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (equiaxial relative individual product worth producer’s economic abilities)
(ки) – във:
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
РАВНОВЕСНО АБСОЛЮТНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ (equiaxial
absolute price level) (в макр.) – средно абсолютно равнище на цените (в макр.),
при което има изравняване между търсеното и предлаганото средно абсолютно
равнище на цените на агрегатния народностопански макроикономически продукт (в макр.) [в частност на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ. на
брутния национален продукт (в макр.)]. Същото като равновесен дефлатор
(equiaxial deflaior) (в макр.). Представлява координата на точката на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.) според вътрешната
концепция (в макр.), респ. според националната концепция (в макр.). Вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial aggregate supply) (в
макр.) – обем на агрегатното предлагане (в макр.) на определен макроикономически пазар (в макр.), който е равен на обема на агрегатното търсене (в
макр.) на същия пазар. Някои от неговите разновидности са равновесното аг132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регатно продуктово предлагане (в макр.), равновесното агрегатно трудово
предлагане (equiaxial joint labour supply) (в макр.), равновесното агрегатно
парично предлагане (equiaxial joint money supply) (в макр.), равновесното агрегатно капиталово предлагане (equiaxial joint capital supply) (в макр.) и т.н.
Ако не е посочено друго, под равновесно агрегатно предлагане (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно продуктово предлагане (в
макр.).
РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial aggregate supply)
(ки) – във:
равновесно агрегатно продуктово предлагане (в макр.);
равновесно агрегатно трудово предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial
aggregate product supply) (в макр.) (*) – обем на агрегатното продуктово предлагане (в макр.) на определен макроикономически пазар (в макр.), който е равен на обема на агрегатното продуктово търсене (в макр.) на същия пазар;
обем на агрегатното продуктово предлагане (в макр.), равен на равновесния
агрегатен народностопански макроикономически продукт (в макр.) (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие) [в частност на равновесния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. на равновесния брутен национален продукт (в макр.)].
РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial aggregate product demand) (в макр.) (*) – обем на агрегатното продуктово търсене
(в макр.) на определен макроикономически пазар (в макр.), който е равен на
обема на агрегатното продуктово предлагане (в макр.) на същия пазар; обем
на агрегатното продуктово търсене (в макр.), равен на равновесния агрегатен
народностопански макроикономически продукт (в макр.) (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие) [в частност на равновесния брутен
вътрешен продукт (в макр.), респ. на равновесния брутен национален продукт
(в макр.)].
РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial aggregate labour supply) (в макр.) (*) – обем на агрегатното трудово предлагане (в
макр.) на макроикономическия трудов пазар (в макр.), който е равен на обема
на агрегатното трудово търсене (в макр.) на същия пазар; обем на агрегатното трудово предлагане (в макр.), равен на равновесната заетост (в макр.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[последното същото като равновесeн агрегатен народностопански макроикономически труд (в макр.)] [вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.)].

РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial aggregate
labour demand) (в макр.) (*) – обем на агрегатното трудово търсене (в макр.)
на макроикономическия трудов пазар (в макр.), който е равен на обема на агрегатното трудово предлагане (в макр.) на същия пазар; обем на агрегатното
трудово търсене (в макр.), равен на равновесната заетост (в макр.) [последното същото като равновесeн агрегатен народностопански макроикономически труд (в макр.)] [вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие
(в макр.)].
РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial aggregate demand) (в
макр.) – обем на агрегатното търсене (в макр.) на определен макроикономически пазар (в макр.), който е равен на обема на агрегатното предлагане (в
макр.) на същия пазар. Някои от неговите разновидности са равновесното агрегатно продуктово търсене (в макр.), равновесното агрегатно трудово
търсене (joint labour demand) (в макр.), равновесното агрегатно парично
търсене (joint money demand) (в макр.), равновесното агрегатно капиталово
търсене (joint capital demand) (в макр.) и т.н. Ако не е посочено друго, под
равновесно агрегатно търсене (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно продуктово търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО АГРЕГАТНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial aggregate demand) (ки) –
във:
равновесно агрегатно продуктово търсене (в макр.);
равновесно агрегатно търсене (в макр.);
равновесно агрегатно трудово търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ* (equiaxial economic
situation /location/) – същото като равновесно положение на икономическата
система.
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО (equiaxial quantity) (в микр.) – количество на
даден вид икономически ингредиент (производствен икономически фактор
или икономически продукт), което купувачите са съгласни да закупят на ингредиентния пазар (в микр.) по определена цена и което продавачите са съглас134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни да им го продадат на същата цена, интерпретирана като равновесна цена (в
микр.). То е една от координатите на точката на отделното микроикономическото пазарно равновесие. Негови разновидности са равновесното количество на продукта (в микр.) и равновесното количество на производствения
фактор (в микр.). Ако не е посочено друго, под равновесно количество (в
микр.) се обикновено подразбира равновесното количество на продукта (в
микр.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО (equiaxial quantity) (ки) – във:
равновесно количество (в микр.);
равновесно количество на валутата (в межд.);
равновесно количество на парите (в макр.);
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 трудовия фактор (в микр.);
равновесно пазарно количество на физическия фактор (в микр.);
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 трудовия фактор (в микр.);
равновесно фирмено количество на физическия фактор (в микр.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ВАЛУТАТА (equiaxial quantity of
currency) (в межд.) – количество на купената и продадена валута (в межд.)
при равновесие на валутния пазар (в межд.). Тое координата на точката на
валутнопазарното равновесие (в межд.), при която се формира равновесният
валутен курс (в межд.). При него предлаганото количество валута (в межд.)
[предлагането на валута (в межд.)] е равно на търсеното количество [търсе135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нето на валута (в межд.)] при едновременно изравняване между съответствуващите на тези количества търсен и предлаган валутен курс (в межд.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ПАРИТЕ (equiaxial quantity of money)
(в макр.) – изравнената величина на агрегатно търсене на пари (в макр.) и агрегатно предлагане на пари (в макр.). Представлява един от параметрите на
макроикономическото паричнопазарно равновесие (в макр.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА (product equiaxial quantity)
(в микр.) – количество на даден вид икономически продукт, което купувачите
са съгласни да закупят на продуктовия пазар (в микр.) по определена продуктова цена (в микр.) и което продавачите са съгласни да им го продадат на същата цена, интерпретирана като равновесна продуктова цена (в микр.). То е
една от координатите на точката на отделното микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесното количество (в микр.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА (product equiaxial quantity)
(ки) – във:
равновесно количество на продукта (в микр.);
равновесно пазарно количество на продукта (в микр.);
равновесно съвкупно обществено количество на продуктите (в макр.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР
(equiaxial quantity of production factor) (в микр.) – количество на даден вид производствен икономически фактор, което купувачите са съгласни да закупят на
факторовия пазар (в микр.) по определена факторова цена (в микр.) и което
продавачите са съгласни да им го продадат на същата цена, интерпретирана
като равновесна факторова цена (в микр.). При него има равенство между
факторното търсене (в микр.) и факторното предлагане (в микр.). То е една
от координатите на точката на отделното микроикономическо факторовопазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесното количество (в
микр.). Негови разновидности са равновесното количество на трудовия фактор (в микр.) и равновесното количество на физическия фактор (в микр.),
както и фирменото равновесно количество на производствения фактор
(firm equiaxial quantity of production factor) (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР
(equiaxial quantity of the production factor) (ки) – във:
равновесно количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно съвкупно обществено количество на производствените фактори (в макр.);
равновесно фирмено количество на производствения фактор (в микр.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (equiaxial quantity of labour factor) (в икон.) – количество на даден вид трудов производствен
икономически фактор, което купувачите са съгласни да закупят на трудовия
пазар (в икон.) по определена цена на трудовия фактор (в икон.) и което продавачите са съгласни да им го продадат на същата цена, интерпретирана като
равновесна цена на трудовия фактор (в икон.). При него има равенство между
трудовото търсене (в икон.) и трудовото предлагане (в икон.). То е една от
координатите на точката на трудовопазарното равновесие (в икон.). Разновидност е на равновесното количество на производствения фактор (в икон.).
Негови разновидности са равновесното количество на трудовия фактор (в
микр.) и равновесното количество на трудовия фактор (в макр.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (equiaxial quantity of labour factor) (ки) – във:
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.).
РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (equiaxial
quantity of physical factor) (в микр.) – количество на даден вид физически производствен икономически фактор, което купувачите са съгласни да закупят на
физическия пазар (в микр.) по определена цена на физическия фактор (в
микр.) и което продавачите са съгласни да им го продадат на същата цена, интерпретирана като равновесна цена на физическия фактор (в микр.). При него
има равенство между физическото търсене (в микр.) и физическото предлагане (в микр.). То е една от координатите на точката на отделното микроикономическо физическопазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесното количество (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР (equiaxial
quantity of the physical factor) (ки) – във:
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.).
РАВНОВЕСНО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial social supply)
(ки) – във:
равновесно съвкупно обществено предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial social labour supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial social
labour demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО ОБЩЕСТВЕНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial social demand) (ки) –
във:
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial
social physical supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ (equiaxial social
physical demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО КОЛИЧЕСТВО (equiaxial market quantity) (в
микр.) – пазарно количество на даден вид икономически ингредиент (производствен икономически фактор или икономически продукт), което всички купувачи са съгласни да закупят на ингредиентния пазар (в микр.) по определена
цена и което всички продавачи са съгласни да им го продадат на същата цена,
интерпретирана като равновесна пазарна цена (в микр.). То е една от координатите на точката на микроикономическото пазарно равновесие. Негови разновидности са равновесното пазарно количество на продукта (в микр.) и равновесното пазарно количество на производствения фактор (в микр.). Ако не е
посочено друго, под равновесно пазарно количество (в микр.) се обикновено
подразбира равновесното пазарно количество на продукта (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО КОЛИЧЕСТВО (equiaxial market quantity) (ки) –
във:
равновесно пазарно количество (в макр.);
равновесно пазарно количество на продукта (в макр.);
равновесно пазарно количество на производствения фактор (в макр.);
равновесно пазарно количество на трудовия фактор (в макр.);
равновесно пазарно количество на физическия фактор (в макр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА (product equiaxial market quantity) (в микр.) – пазарно количество на даден вид икономически продукт, което всички купувачи са съгласни да закупят на продуктовия пазар (в микр.) по определена пазарна продуктова цена (в микр.) и което всички
продавачи са съгласни да им го продадат на същата цена, интерпретирана като
равновесна пазарна продуктова цена (в микр.). То е една от координатите на
точката на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.).
Разновидност е на равновесното пазарно количество (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ФАКТОР (equiaxial market quantity of production factor) (в микр.) – пазарно количество на даден вид производствен икономически фактор, което всички купувачи са съгласни да закупят на факторовия пазар (в микр.) по определена
пазарна факторова цена (в микр.) и което всички продавачи са съгласни да им
го продадат на същата цена, интерпретирана като равновесна пазарна факторова цена (в микр.). При него има равенство между пазарното факторно търсене (в микр.) и пазарното факторно предлагане (в микр.). То е една от координатите на точката на микроикономическото факторовопазарно равновесие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.). Разновидност е на равновесното пазарно количество (в микр.). Негови разновидности са равновесното пазарно количество на трудовия фактор
(в микр.) и равновесното пазарно количество на физическия фактор (в микр.).

РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО КОЛИЧЕСТВО НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(equiaxial market quantity of labour factor) (в микр.) – пазарно количество на даден вид трудов производствен икономически фактор, което всички купувачи
са съгласни да закупят на трудовия пазар (в микр.) по определена пазарна цена на трудовия фактор (в микр.) и което всички продавачи са съгласни да им
го продадат на същата цена, интерпретирана като равновесна пазарна цена на
трудовия фактор (в микр.). При него има равенство между пазарното трудово търсене (в микр.) и пазарното трудово предлагане (в микр.). То е една от
координатите на точката на микроикономическото трудовопазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесното пазарно количество (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (equiaxial market quantity of physical factor) (в микр.) – пазарно количество на даден вид физически производствен икономически фактор, което всички
купувачи са съгласни да закупят на физическия пазар (в микр.) по определена
пазарна цена на физическия фактор (в микр.) и което всички продавачи са
съгласни да им го продадат на същата цена, интерпретирана като равновесна
пазарна цена на физическия фактор (в микр.). При него има равенство между
пазарното физическо търсене (в микр.) и пазарното физическо предлагане (в
микр.). То е една от координатите на точката на микроикономическото физическпазарно равновесие (в микр.). Разновидност е на равновесното пазарно
количество (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial market supply) (в
микр.) – пазарно предлагане (в микр.), което е равно на равновесното пазарно
количество (в микр.). Или още: пазарно предлагане, което е изравнено с пазарното търсене (в микр.). При равновесното пазарно предлагане цената на
предлагането (в микр.) е равна на равновесната пазарна цена (в микр.). Негови разновидности са равновесното пазарно продуктово предлагане (в микр.) и
равновесното пазарно факторно предлагане (в микр.). Вж. равновесно пазарно
търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial market supply) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесно пазарно предлагане (в микр.);
равновесно пазарно продуктово предлагане (в микр.);
равновесно пазарно трудово предлагане (в микр.);
равновесно пазарно факторно предлагане (в микр.);
равновесно пазарно физическо предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial market product supply) (в микр.) – продуктово пазарно предлагане (в микр.), което е
равно на равновесното пазарно количество на продукта (в микр.). Или още:
пазарно продуктово предлагане, което е изравнено с пазарното продуктово
търсене (в микр.). При равновесното пазарно продуктово предлагане цената
на продуктовото предлагане (в микр.) е равна на равновесната пазарна продуктова цена (в микр.). Вж. равновесно пазарно продуктово търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial market
product demand) (в микр.) – пазарно продуктово търсене (в микр.), което е
равно на равновесното пазарно количество на продукта (в микр.). Или още:
пазарно продуктово търсене, което е изравнено с пазарното продуктово предлагане (в микр.). При равновесното пазарно продуктово търсене цената на
продуктовото търсене (в микр.) е равна на равновесната пазарна продуктова
цена (в микр.). Вж. равновесно пазарно продуктово предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial market
labour supply) (в микр.) – пазарно трудово предлагане (в микр.), което е равно
на равновесното пазарно количество на трудовия фактор (в микр.). Или още:
пазарно трудово предлагане, което е изравнено с пазарното трудово търсене
(в микр.). При равновесното пазарно трудово предлагане цената на трудовото предлагане (в микр.) е равна на равновесната пазарната цена на трудовия
фактор (в микр.). Вж. равновесно пазарно трудово търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial market labour
demand) (в микр.) – пазарно трудово търсене (в микр.), което е равно на равновесното пазарно количество на трудовия фактор (в микр.). Или още: пазарно трудово търсене, което е изравнено с пазарното трудово предлагане (в
микр.). При равновесното пазарно трудово търсене цената на трудовото търсене (в микр.) е равна на равновесната пазарна цена на трудовия фактор (в
микр.). Вж. равновесно пазарно трудово предлагане (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial market demand) (в микр.) –
пазарно търсене (в микр.), което е равно на равновесното пазарно количество
(в микр.). Или още: пазарно търсене, което е изравнено с пазарното предлагане (в микр.). При равновесното пазарно търсене цената на търсенето (в
микр.) е равна на равновесната пазарна цена (в микр.). Негови разновидности
са равновесното пазарно продуктово търсене (в микр.) и равновесното пазарно факторно търсене (в микр.). Вж. равновесно пазарно предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial market demand) (ки) – във:
равновесно пазарно продуктово търсене (в микр.);
равновесно пазарно трудово търсене (в микр.);
равновесно пазарно търсене (в микр.);
равновесно пазарно факторно търсене (в микр.);
равновесно пазарно физическо търсене (в микр.);
равновесно продуктово търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ФАКТОРНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial market
factor supply) (в микр.) – пазарно факторно предлагане (в микр.), което е равно
на равновесното пазарно количество на производствения фактор (в микр.).
Или още: пазарно факторно предлагане, което е изравнено с пазарното факторно търсене (в микр.). При равновесното пазарно факторно предлагане цената на факторното предлагане (в микр.) е равна на равновесната пазарната
факторова цена (в микр.). Негови разновидности са равновесното пазарно
трудово предлагане (в микр.) и равновесното пазарно физическо предлагане (в
микр.). Вж. равновесно пазарно факторно търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial market factor
demand) (в микр.) – пазарно факторно търсене (в микр.), което е равно на
равновесното пазарно количество на производствения фактор (в микр.). Или
още: пазарно факторно търсене, което е изравнено с пазарното факторно
предлагане (в микр.). При равновесното пазарно факторно търсене цената на
факторното търсене (в микр.) е равна на равновесната пазарна факторова
цена (в микр.). Негови разновидности са равновесното пазарно трудово търсене (в микр.) и равновесното пазарно физическо търсене (в микр.). Вж. равновесно пазарно факторно предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ* (equiaxial
market physical supply) (в микр.) – пазарно физическо предлагане (в микр.), кое142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то е равно на равновесното пазарно количество на физическия фактор (в
микр.). Или още: пазарно физическо предлагане, което е изравнено с пазарното физическо търсене (в микр.). При равновесното пазарно физическо предлагане цената на физическото предлагане (в микр.) е равна на равновесната пазарната цена на физическия фактор (в микр.). Вж. равновесно пазарно физическо търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПАЗАРНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ* (equiaxial market
physical demand) (в микр.) – пазарно физическо търсене (в микр.), което е равно на равновесното пазарно количество на физическия фактор (в микр.). Или
още: пазарно физическо търсене, което е изравнено с пазарното физическо
предлагане (в микр.). При равновесното пазарно физическо търсене цената на
физическото търсене (в микр.) е равна на равновесната пазарна цена на физическия фактор (в микр.). Вж. равновесно пазарно физическо предлагане (в
микр.).
РАВНОВЕСНО ПОЛОЖЕНИЕ (equiaxial situation /location/) (ки) – във:
равновесно икономическо положение (същото като равновесно положение
на икономическата система);
равновесно положение на икономическата система.
РАВНОВЕСНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(equiaxial situation /location/ of the economic system), равновесно икономическо положение. Да приемем, че икономическата система (в частност динамичната икономическа система) се описва от системата от обикновени диференциални уравнения
dx
= f ( x, t ), x ∈ R n ,
dt

където x е n-мерният вектор на координатите на икономическата система във
фазовото икономическо пространство (вж. икономически вектор). Тогава
равновесното положение на икономическата система е такава точка
ξ ∈ R n , щото x = ξ е постоянно по отношение на времето решение на горната
система (вж. точка на икономически покой и точка на икономическо равновесие). Точката ξ ∈ R n е равновесно икономическо положение тогава и само тогава, когато f (ξ, t) = 0 за всички t. Нека x = φ(t) е някакво произволно решение
на посочената система от диференциални уравнения. Замяната на променливи143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те x = φ(t) + y привежда това решение в равновесното положение y = 0 на системата
dy
= F ( y, t ) , F ( y, t ) ≡ f (ϕ (t ) + y, t ) − f (ϕ (t ), t ).
dt

Ето защо, когато се изследва устойчивостта на икономическата система,
може без ограничение на общността да се смята, че това се извършва в координатното начало на икономическото пространство Rn. Икономическото
равновесие е състоянието на равновесно положение на икономическата система. Икономическа система, която се намира в равновесно положение, е равновесна икономическа система (вж. и равновесност на икономическата система). В противния случай са налице неравновесно положение на икономическата система* (unequiaxial situation /location/ of the economic system) [или
още неравновесно икономическо положение* (unequiaxial economic situation
/location/)], респ. неравновесна икономическа система.
РАВНОВЕСНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial supply) (в микр.) – предлагане (в
микр.), което е равно на равновесното количество (в микр.). Или още: предлагане, което е изравнено с търсенето (в микр.). При равновесното предлагане
цената на предлагането (в микр.) е равна на равновесната цена (в микр.). Негови разновидности са равновесното продуктово предлагане (в микр.) и равновесното факторно предлагане (в микр.). Вж. равновесно търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial supply) (ки) – във:
равновесно агрегатно предлагане (в макр.);
равновесно агрегатно продуктово предлагане (в макр.);
равновесно агрегатно трудово предлагане (в макр.);
равновесно пазарно предлагане (в микр.);
равновесно пазарно продуктово предлагане (в микр.);
равновесно пазарно трудово предлагане (в микр.);
равновесно пазарно факторно предлагане (в микр.);
равновесно пазарно физическо предлагане (в микр.);
равновесно предлагане (в микр.);
равновесно продуктово предлагане (в микр.);
равновесно съвкупно обществено предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.);
равновесно трудово предлагане (в микр.);
равновесно факторно предлагане (в микр.);
равновесно физическо предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial product supply) (в
микр.) – продуктово предлагане (в микр.), което е равно на равновесното количество на продукта (в микр.). Или още: продуктово предлагане, което е изравнено с продуктовото търсене (в микр.). При равновесното продуктово
предлагане цената на продуктовото предлагане (в микр.) е равна на равновесната продуктова цена (в микр.). Вж. равновесно продуктово търсене (в
микр.).
РАВНОВЕСНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial product supply)
(ки) – във:
равновесно агрегатно продуктово предлагане (в макр.);
равновесно пазарно продуктово предлагане (в микр.);
равновесно продуктово предлагане (в микр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial product demand) (в
микр.) – продуктово търсене (в микр.), което е равно на равновесното количество на продукта (в микр.). Или още: продуктово търсене, което е изравнено с продуктовото предлагане (в микр.). При равновесното продуктово търсене цената на продуктовото търсене (в микр.) е равна на равновесната продуктова цена (в микр.). Вж. равновесно продуктово предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial product demand) (ки) –
във:
равновесно агрегатно продуктово търсене (в макр.);
равновесно пазарно продуктово търсене (в микр.);
равновесно продуктово търсене (в микр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО ПЪРВОНАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ (equiaxial primary
endowment) (в микр.) – такова първоначално състояние на общото пазарно
равновесие в микроикономиката, при което при зададени първоначални цени
потребителите постигат максимална обща икономическа полезност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ (equiaxial price level) (ки) – във:
равновесно абсолютно равнище на цените (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО* (equiaxial
joint social quantity) (в макр.) – съвкупно количество на икономическите ингредиенти (икономическите продукти и производствените икономически фактори) в обществен (в народностопански) мащаб, при което на макроикономическия пазар (в макр.) има постигнато равенство между съвкупното обществено търсене (в макр.) и съвкупното обществено предлагане (в макр.). Според
ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават
(1) равновесно всеобщо съвкупно обществено количество * (equiaxial general
joint social quantity) (в макр.) (когато са включени всички видове ингредиенти)
[в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено количество*
(equiaxial aggregate general joint social quantity) (в макр.) и равновесно множествено съвкупно обществено количество * (equiaxial plural general joint
social quantity) (в макр.), (2) равновесно частично съвкупно обществено количество* (equiaxial partial joint social quantity) (в макр.) (когато е включена
част от всички видове ингредиенти) [в т.ч. равновесно агрегатно частично
съвкупно обществено количество* (equiaxial aggregate partial joint social
quantity) (в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено количество* (equiaxial plural partial joint social quantity) (в макр.) и (3)
равновесно единично съвкупно обществено количество * (equiaxial unitary
joint social quantity) (в макр.) (когато е включен само един вид ингредиент)
[последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено количество* (equiaxial aggregate unitary joint social
quantity) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено количество* (equiaxial plural unitary joint social quantity) (в макр.)]. Негови
разновидности са равновесното съвкупно обществено количество на продуктите (в макр.) и равновесното съвкупно обществено количество на производствените фактори (в макр.). Ако не е посочено друго, под равновесно
съвкупно обществено количество (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено количество (в макр.). Вж.
ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ* (equiaxial joint social quantity of the products) (в макр.) – съвкупно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------количество на икономическите продукти в обществен (в народностопански)
мащаб, при което на макроикономическия продуктов пазар (в макр.) има постигнато равенство между съвкупното обществено продуктово търсене (в
макр.) и съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1)
равновесно всеобщо съвкупно обществено количество на продуктите*
(equiaxial general joint social quantity of the products) (в макр.) (когато са включени всички видове продукти) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно
обществено количество на продуктите* (equiaxial aggregate general joint social quantity of the products) (в макр.) и равновесно множествено съвкупно
обществено количество на продуктите* (equiaxial plural general joint social
quantity of the products) (в макр.), (2) равновесно частично съвкупно обществено количество на продуктите* (equiaxial partial joint social quantity of the
products) (в макр.) (когато е включена част от всички видове продукти) [в т.ч.
равновесно агрегатно частично съвкупно обществено количество на продуктите* (equiaxial aggregate partial joint social quantity of the products) (в
макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено количество на продуктите* (equiaxial plural partial joint social quantity of the products) (в макр.) и (3) равновесно единично съвкупно обществено количество
на продуктите * (equiaxial unitary joint social quantity of the products) (в макр.)
(когато е включен само един вид продукт) [последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено количество на
продуктите* (equiaxial aggregate unitary joint social quantity of the products) (в
макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено количество на продуктите* (equiaxial plural unitary joint social quantity of the
products) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено количество на продуктите (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено количество на продуктите (в
макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ* (equiaxial joint social quantity of the production factors) (в макр.) – съвкупно количество на производствените фактори в
обществен (в народностопански) мащаб, при което на макроикономическия
факторов пазар (в макр.) има постигнато равенство между съвкупното обществено факторно търсене (в макр.) и съвкупното обществено факторно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предлагане (в макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа
обхватност се разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено
количество на производствените фактори* (equiaxial general joint social
quantity of the production factors) (в макр.) (когато са включени всички видове
факторови фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено количество на производствените фактори* (equiaxial aggregate general
joint social quantity of the production factors) (в макр.) и равновесно множествено съвкупно обществено количество на производствените фактори*
(equiaxial plural general joint social quantity of the production factors) (в макр.),
(2) равновесно частично съвкупно обществено количество на производствените фактори* (equiaxial partial joint social quantity of the production factors)
(в макр.) (когато е включена част от всички видове факторови фактори) [в т.ч.
равновесно агрегатно частично съвкупно обществено количество на производствените фактори* (equiaxial aggregate partial joint social quantity of the
production factors) (в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно
обществено количество на производствените фактори* (equiaxial plural
partial joint social quantity of the production factors) (в макр.) и (3) равновесно
единично съвкупно обществено количество на производствените фактори* (equiaxial unitary joint social quantity of the production factors) (в макр.) (когато е включен само един вид факторов фактор) [последното е идентично с
понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено количество на производствените фактори* (equiaxial aggregate unitary joint social quantity of the production factors) (в макр.) и равновесно множествено
единично съвкупно обществено количество на производствените фактори* (equiaxial plural unitary joint social quantity of the production factors) (в
макр.)]. Негови разновидности са равновесното съвкупно обществено количество на трудовите фактори (в макр.) и равновесното съвкупно обществено
количество на физическите фактори (в макр.). Ако не е посочено друго, под
равновесно съвкупно обществено количество на производствените фактори (в
макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно
обществено количество на производствените фактори (в макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа
субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ТРУДОВИТЕ ФАКТОРИ* (equiaxial joint social quantity of the labour factors) (в
макр.) – същото като равновесна заетост (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ* (equiaxial joint social quantity of the physical
factors) (в макр.) – съвкупно количество на физическите фактори в обществен
(в народностопански) мащаб, при което на макроикономическия физически пазар (в макр.) има постигнато равенство между съвкупното обществено физическо търсене (в макр.) и съвкупното обществено физическо предлагане (в
макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено количество на
физическите фактори* (equiaxial general joint social quantity of the physical
factors) (в макр.) (когато са включени всички видове физическии фактори) [в
т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено количество на физическите фактори* (equiaxial aggregate general joint social quantity of the
physical factors) (в макр.) и равновесно множествено съвкупно обществено
количество на физическите фактори* (equiaxial plural general joint social
quantity of the physical factors) (в макр.), (2) равновесно частично съвкупно
обществено количество на физическите фактори* (equiaxial partial joint
social quantity of the physical factors) (в макр.) (когато е включена част от всички видове физическии фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено количество на физическити фактори* (equiaxial
aggregate partial joint social quantity of the physical factors) (в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено количество на физическите фактори* (equiaxial plural partial joint social quantity of the physical
factors) (в макр.) и (3) равновесно единично съвкупно обществено количество на физическите фактори* (equiaxial unitary joint social quantity of the
physical factors) (в макр.) (когато е включен само един вид физически фактор)
[последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено количество на физическите фактори* (equiaxial
aggregate unitary joint social quantity of the physical factors) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено количество на физическите фактори* (equiaxial plural unitary joint social quantity of the physical
factors) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено количество на физическите фактори (в макр.) обикновено се подразбира
равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено количество на физическите фактори (в макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и
ингредиентна икономическа субстанциалност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДЛАГАНЕ* (equiaxial
joint social supply) (в макр.) – съвкупно обществено предлагане (в макр.), което
е равно на равновесното съвкупно обществено количество (в макр.). Или още:
съвкупно обществено предлагане, което е изравнено с съвкупното обществено
търсене (в макр.). При равновесното съвкупно обществено предлагане
средната цена на съвкупното обществено предлагане (в макр.) е равна на равновесната обществена средна цена (в макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено предлагане* (equiaxial general joint social product
demand) (в макр.) (когато са включени всички видове ингредиенти) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено предлагане* (equiaxial aggregate general joint social demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо съвкупно обществено предлагане* (equiaxial plural general joint social
demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено предлагане* (equiaxial partial joint social product demand) (в макр.) (когато е включена
част от всички видове ингредиенти фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно
частично съвкупно обществено предлагане* (equiaxial aggregate partial joint
social demand) (в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено предлагане* (equiaxial plural partial joint social demand) (в макр.)] и
(3) равновесно единично съвкупно обществено предлагане* (equiaxial unitary
joint social demand) (в макр.) (когато е включен само един вид ингредиент фактор) [последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично
съвкупно обществено предлагане* (equiaxial aggregate unitary joint social
demand) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено предлагане* (equiaxial plural unitary joint social demand) (в макр.)]. Негови
разновидности са равновесното съвкупно обществено продуктово предлагане
и равновесното съвкупно обществено факторно предлагане. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено предлагане (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено
предлагане (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.),
ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial
joint social supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ* (equiaxial joint social product supply) (в макр.) – съвкупно обществено
продуктово предлагане (в макр.), което е равно на равновесното съвкупно обществено количество на продуктите (в макр.). Или още: съвкупно обществено продуктово предлагане, което е изравнено с съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.). При равновесното съвкупно обществено продуктово предлагане средната цена на съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.) е равна на равновесната обществена средна продуктова цена (в
макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено продуктово
предлагане* (equiaxial general joint social product demand) (в макр.) (когато са
включени всички видове продукти) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено продуктово предлагане* (equiaxial aggregate general joint
social product demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо съвкупно
обществено продуктово предлагане* (equiaxial plural general joint social
product demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено
продуктово предлагане* (equiaxial partial joint social product demand) (в макр.)
(когато е включена част от всички видове продукти фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено продуктово предлагане*
(equiaxial aggregate partial joint social product demand) (в макр.) и равновесно
множествено частично съвкупно обществено продуктово предлагане*
(equiaxial plural partial joint social product demand) (в макр.)] и (3) равновесно
единично съвкупно обществено продуктово предлагане* (equiaxial unitary
joint social product demand) (в макр.) (когато е включен само един вид продукт
фактор) [последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено продуктово предлагане* (equiaxial aggregate unitary joint social product demand) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено продуктово предлагане* (equiaxial plural unitary
joint social product demand) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под равновесно
съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.), ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ* (equiaxial joint social product demand) (в макр.) – съвкупно обществено
продуктово търсене (в макр.), което е равно на равновесното съвкупно обществено количество на продуктите (в макр.). Или още: съвкупно обществено продуктово търсене, което е изравнено със съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.). При равновесното съвкупно обществено продуктово търсене средната цена на съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.) е равна на равновесната обществена средна продуктова цена (в
макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено продуктово
търсене* (equiaxial general joint social product demand) (в макр.) (когато са
включени всички видове продукти) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено продуктово търсене* (equiaxial aggregate general joint social product demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо съвкупно
обществено продуктово търсене* (equiaxial plural general joint social product
demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено продуктово търсене* (equiaxial partial joint social product demand) (в макр.) (когато е
включена част от всички видове продукти) [в т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено продуктово търсене* (equiaxial aggregate partial
joint social product demand) (в макр.) и равновесно множествено частично
съвкупно обществено продуктово търсене* (equiaxial plural partial joint social
product demand) (в макр.)] и (3) равновесно единично съвкупно обществено
продуктово търсене* (equiaxial unitary joint social product demand) (в макр.)
(когато е включен само един вид продукт) [последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено продуктово
търсене* (equiaxial aggregate unitary joint social product demand) (в макр.) и
равновесно множествено единично съвкупно обществено продуктово търсене* (equiaxial plural unitary joint social product demand) (в макр.)]. Ако не е
посочено друго, под равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в
макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно
обществено продуктово търсене (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.), ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ* (equiaxial joint social labour supply) (в макр.) – съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.), което е равно на равновесна съвкупна обществена
заетост [на равновесното съвкупно обществено количество на трудовия
фактор (в макр.)]. Или още: съвкупно обществено трудово предлагане, което е
изравнено с съвкупното обществено трудово търсене (в макр.). При равновесното съвкупно обществено трудово предлагане средната цена на съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.) е равна на равновесната обществена средна цена на трудовия фактор (в макр.). Според ингредиентната
субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) равновесно
всеобщо съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial general joint
social labour demand) (в макр.) (когато са включени всички видове трудови
фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial aggregate general joint social labour demand) (в макр.)
и равновесно множествено всеобщо съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial plural general joint social labour demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial partial
joint social labour demand) (в макр.) (когато е включена част от всички видове
трудови фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial aggregate partial joint social labour demand)
(в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial plural partial joint social labour demand) (в макр.)] и
(3) равновесно единично съвкупно обществено трудово предлагане*
(equiaxial unitary joint social labour demand) (в макр.) (когато е включен само
един вид трудов фактор) [последното е идентично с понятията за равновесно
агрегатно единично съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial
aggregate unitary joint social labour demand) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено трудово предлагане* (equiaxial plural
unitary joint social labour demand) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.) обикновено се
подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено трудово
предлагане (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено трудово търсене
(в макр.), ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ*
(equiaxial joint social labour demand) (в макр.) – съвкупно обществено трудово
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------търсене (в макр.), което е равно на равновесна съвкупна обществена заетост
[на равновесното съвкупно обществено количество на трудовия фактор (в
макр.)]. Или още: съвкупно обществено трудово търсене, което е изравнено
със съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.). При равновесното
съвкупно обществено трудово търсене средната цена на съвкупното обществено трудово търсене (в макр.) е равна на равновесната обществена средна
цена на трудовия фактор (в макр.). Според ингредиентната субстанциална
икономическа обхватност се разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно
обществено трудово търсене* (equiaxial general joint social labour demand) (в
макр.) (когато са включени всички видове трудови фактори) [в т.ч. равновесно
агрегатно всеобщо съвкупно обществено трудово търсене* (equiaxial
aggregate general joint social labour demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо съвкупно обществено трудово търсене* (equiaxial plural
general joint social labour demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено трудово търсене* (equiaxial partial joint social labour demand)
(в макр.) (когато е включена част от всички видове трудови фактори) [в т.ч.
равновесно агрегатно частично съвкупно обществено трудово търсене*
(equiaxial aggregate partial joint social labour demand) (в макр.) и равновесно
множествено частично съвкупно обществено трудово търсене* (equiaxial
plural partial joint social labour demand) (в макр.)] и (3) равновесно единично
съвкупно обществено трудово търсене* (equiaxial unitary joint social labour
demand) (в макр.) (когато е включен само един вид трудов фактор) [последното
е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено трудово търсене* (equiaxial aggregate unitary joint social labour demand)
(в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено трудово търсене* (equiaxial plural unitary joint social labour demand) (в макр.)]. Ако
не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в
макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно
обществено трудово търсене (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено
трудово предлагане (в макр.), ингредиентна икономическа общностност и
ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТЪРСЕНЕ* (equiaxial joint
social demand) (в макр.) – съвкупно обществено търсене (в макр.), което е равно на равновесното съвкупно обществено количество (в макр.). Или още: съвкупно обществено търсене, което е изравнено със съвкупното обществено
предлагане (в макр.). При равновесното съвкупно обществено търсене средна154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та цена на съвкупното обществено търсене (в макр.) е равна на равновесната
обществена средна цена (в макр.). Според ингредиентната субстанциална
икономическа обхватност се разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно
обществено търсене* (equiaxial general joint social demand) (в макр.) (когато
са включени всички видове ингредиенти) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено търсене* (equiaxial aggregate general joint social
demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо съвкупно обществено
търсене* (equiaxial plural general joint social demand) (в макр.)], (2) равновесно
частично съвкупно обществено търсене* (equiaxial partial joint social
demand) (в макр.) (когато е включена част от всички видове ингредиенти) [в
т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено търсене*
(equiaxial aggregate partial joint social demand) (в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено търсене* (equiaxial plural partial joint
social demand) (в макр.)] и (3) равновесно единично съвкупно обществено
търсене* (equiaxial unitary joint social demand) (в макр.) (когато е включен само един вид ингредиент) [последното е идентично с понятията за равновесно
агрегатно единично съвкупно обществено търсене* (equiaxial aggregate unitary joint social demand) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено продуктово търсене* (equiaxial plural unitary joint social
demand) (в макр.)]. Негови разновидности са равновесното съвкупно обществено продуктово търсене и равновесното съвкупно обществено факторово
търсене. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено търсене (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено
предлагане (в макр.), ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial joint
social demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФАКТОРНО ПРЕДЛАГАНЕ* (equiaxial joint social factor supply) (в макр.) – съвкупно обществено фак155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------торно предлагане (в макр.), което е равно на равновесното съвкупно обществено количество на производствените фактори (в макр.). Или още: съвкупно
обществено факторно предлагане, което е изравнено с съвкупното обществено
факторно търсене (в макр.). При равновесното съвкупно обществено факторно предлагане средната цена на съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.) е равна на равновесната обществена средна факторова цена (в
макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено факторно
предлагане* (equiaxial general joint social factor demand) (в макр.) (когато са
включени всички видове производствени фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено факторно предлагане* (equiaxial aggregate
general joint social factor demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо съвкупно обществено факторно предлагане* (equiaxial plural general joint
social factor demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено факторно предлагане* (equiaxial partial joint social factor demand) (в макр.)
(когато е включена част от всички видове производствени фактори) [в т.ч.
равновесно агрегатно частично съвкупно обществено факторно предлагане* (equiaxial aggregate partial joint social factor demand) (в макр.) и равновесно
множествено частично съвкупно обществено факторно предлагане*
(equiaxial plural partial joint social factor demand) (в макр.)] и (3) равновесно
единично съвкупно обществено факторно предлагане* (equiaxial unitary joint
social factor demand) (в макр.) (когато е включен само един вид производствен
фактор) [последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено факторно предлагане* (equiaxial aggregate unitary joint social factor demand) (в макр.) и равновесно множествено единично
съвкупно обществено факторно предлагане* (equiaxial plural unitary joint social factor demand) (в макр.)]. Негови разновидности са равновесното съвкупно
обществено трудово предлагане и равновесното съвкупно обществено физическо предлагане. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.) обикновено се подразбира равновесното
агрегатно всеобщо съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.). Вж.
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.), ингредиентна
икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ*
(equiaxial joint social factor demand) (в макр.) – съвкупно обществено факторно
търсене (в макр.), което е равно на равновесното съвкупно обществено коли156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чество на производствените фактори (в макр.). Или още: съвкупно обществено факторно търсене, което е изравнено със съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.). При равновесното съвкупно обществено факторно
търсене средната цена на съвкупното обществено факторно търсене (в
макр.) е равна на равновесната обществена средна факторова цена (в макр.).
Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено факторно търсене*
(equiaxial general joint social factor demand) (в макр.) (когато са включени всички видове производствени фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо
съвкупно обществено факторно търсене* (equiaxial aggregate general joint
social factor demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо съвкупно
обществено факторно търсене* (equiaxial plural general joint social factor
demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено факторно
търсене* (equiaxial partial joint social factor demand) (в макр.) (когато е включена част от всички видове производствени фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено факторно търсене* (equiaxial aggregate partial joint social factor demand) (в макр.) и равновесно множествено
частично съвкупно обществено факторно търсене* (equiaxial plural partial
joint social factor demand) (в макр.)] и (3) равновесно единично съвкупно
обществено факторно търсене* (equiaxial unitary joint social factor demand)
(в макр.) (когато е включен само един вид производствен фактор) [последното
е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно
обществено факторно търсене* (equiaxial aggregate unitary joint social factor
demand) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно
обществено факторно търсене* (equiaxial plural unitary joint social factor
demand) (в макр.)]. Негови разновидности са равновесното съвкупно
обществено трудово търсене и равновесното съвкупно обществено
физическо търсене. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно
обществено факторно търсене (в макр.) обикновено се подразбира
равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено факторно търсене (в
макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.),
ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа
субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ* (equiaxial joint social physical supply) (в макр.) – съвкупно обществено
физическо предлагане (в макр.), което е равно на равновесното съвкупно обществено количество на физическиия фактор (в макр.). Или още: съвкупно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обществено физическо предлагане, което е изравнено с съвкупното обществено физическо търсене (в макр.). При равновесното съвкупно обществено физическо предлагане средната цена на съвкупното обществено физическо
предлагане (в макр.) е равна на равновесната обществена средна цена на физическия фактор (в макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено физическо предлагане* (equiaxial general joint social physical demand) (в
макр.) (когато са включени всички видове физическии фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено физическо предлагане*
(equiaxial aggregate general joint social physical demand) (в макр.) и равновесно
множествено всеобщо съвкупно обществено физическо предлагане* (equiaxial plural general joint social physical demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено физическо предлагане* (equiaxial partial joint
social physical demand) (в макр.) (когато е включена част от всички видове физическии фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено физическо предлагане* (equiaxial aggregate partial joint social physical
demand) (в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено физическо предлагане* (equiaxial plural partial joint social physical demand)
(в макр.)] и (3) равновесно единично съвкупно обществено физическо предлагане* (equiaxial unitary joint social physical demand) (в макр.) (когато е включен само един вид физически фактор) [последното е идентично с понятията за
равновесно агрегатно единично съвкупно обществено физическо предлагане* (equiaxial aggregate unitary joint social physical demand) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно обществено физическо предлагане*
(equiaxial plural unitary joint social physical demand) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в
макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно
обществено физическо предлагане (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.), ингредиентна икономическа общностност
и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ*
(equiaxial joint social physical demand) (в макр.) – съвкупно обществено физическо търсене (в макр.), което е равно на равновесното съвкупно обществено
количество на физическия фактор (в макр.). Или още: съвкупно обществено
физическо търсене, което е изравнено със съвкупното обществено физическо
предлагане (в макр.). При равновесното съвкупно обществено физическо тър158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сене средната цена на съвкупното обществено физическо търсене (в макр.) е
равна на равновесната обществена средна цена на физическиия фактор (в
макр.). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават (1) равновесно всеобщо съвкупно обществено физическо търсене* (equiaxial general joint social physical demand) (в макр.) (когато са включени всички видове физическии фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно всеобщо съвкупно обществено физическо търсене* (equiaxial aggregate general
joint social physical demand) (в макр.) и равновесно множествено всеобщо
съвкупно обществено физическо търсене* (equiaxial plural general joint social
physical demand) (в макр.)], (2) равновесно частично съвкупно обществено
физическо търсене* (equiaxial partial joint social physical demand) (в макр.)
(когато е включена част от всички видове физическии фактори) [в т.ч. равновесно агрегатно частично съвкупно обществено физическо търсене* (equiaxial aggregate partial joint social physical demand) (в макр.) и равновесно множествено частично съвкупно обществено физическо търсене* (equiaxial
plural partial joint social physical demand) (в макр.)] и (3) равновесно единично
съвкупно обществено физическо търсене* (equiaxial unitary joint social
physical demand) (в макр.) (когато е включен само един вид физически фактор)
[последното е идентично с понятията за равновесно агрегатно единично съвкупно обществено физическо търсене* (equiaxial aggregate unitary joint social
physical demand) (в макр.) и равновесно множествено единично съвкупно
обществено физическо търсене* (equiaxial plural unitary joint social physical
demand) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.) обикновено се подразбира равновесното агрегатно всеобщо съвкупно обществено физическо търсене (в макр.). Вж. равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.), ингредиентна
икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial joint supply) (ки) –
във:
равновесно съвкупно обществено предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial joint
labour supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial joint labour
demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial joint demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial joint
physical supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪВКУПНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ (equiaxial social
physical demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО СЪСТОЯНИЕ (equiaxial endowment) (ки) – във:
равновесно първоначално състояние (в микр.);
равновесно състояние на ценностнодинамичната икономическа система.
РАВНОВЕСНО СЪСТОЯНИЕ НА ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНАТА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (equiaxial stste /position, condition/ of the
worth-dynamic economic system) (*) – теоретично, такова състояние на изолираната ценностнодинамична икономическа система, което тя достига (към което тя преминава) за безкрайно дълго време. На практика обаче равновесното
състояние на ценностнодинамична икономическа система се достига за краен
промеждутък от време, който е време на релаксацията на икономическата
система. Последното зависи от съчетанието на нейните макроскопични параметри и от параметрите на нейното изходно (начално) неравновесно състояние. Това показва, че ако икономическата система се намира в състояние на
ценностнодинамично икономическо равновесие, в такова състояние се намират
и нейните макроскопични подсистеми. Макроскопичните подсистеми на ико160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата система са такива нейни икономически подсистеми, които притежават макроскопичните свойства на икономическата система като цяло
(свойствата на икономическата система на макроскопично равнище). При
постоянни външни условия равновесното състояние на ценностнодинамична
икономическа система не се променя с течение на времето. Самата неизменност (стационарност) във времето на параметрите на системата обаче не е достатъчен индикатор за нейното равновесно състояние. Същностно то се свежда
до определена балансираност на макроскопичните й параметри (която именно
остава постоянна във времето). В противен случай (ако определени макроскопични параметри на икономическата система са стационарни, т.е. са постоянни
във времето, но не са балансирани) е налице неравновесно състояние на
ценностнодинамичната система* (unequiaxial state /position, condition/ of the
worth-dynamic economic system). В такова състояние се намират всички отворени икономически системи (в т.ч. и отворените ценностнодинамични икономически системи). При преминаването (прехода) от едно равновесно състояние към друго (което може да се дължи на външни въздействия, но при определени предпоставки – и на вътрешното саморазвитие на системата) отворената ценностнодинамична икономическа система приминава през ред от непрекъснати състояния, които са неравновесни. Необходимо условие за реализация
на този преходен процес, при който параметрите на икономическата система
на макроскопично равнище се приближават към равновесното й състояние, е
той да протича достатъчно бавно. Това е едно от необходимите условия той да
е равновесен ценностнодинамичен икономически процес* (equiaxial worthdynamic economic process). В противен случай е налице неравновесен ценностнодинамичен икономически процес* (unequiaxial worth-dynamic economic
process). Равновесният ценностнодинамичен икономически процес е непрекъснат ред от равновесни състояния на ценностнодинамичната икономическа
система. В този смисъл той е и обратим ценностнодинамичен икономически
процес, т.е. може да се осъществи и в обратно направление, като в резултат на
това не настъпват изменения във външната среда (тук икономическата система
е изолирана). В случай че няма условия за обратното протичане на процеса,
той е необратим ценностнодинамичен икономически процес. Задача на ценностната икономическа динамика е да даде количествена интерпретация (математическо описание) на равновесните и неравновесните (респ. на обратимите и необратимите) ценностнодиначини икономически процеси. С помощта на
неравенства се показва насочеността на протичането на неравновесните (на
необратимите) процеси.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial labour supply) (в микр.)
– трудово предлагане (в микр.), което е равно на равновесното количество на
трудовия фактор (в микр.). Или още: трудово предлагане, което е изравнено с
трудовото търсене (в микр.). При равновесното трудово предлагане цената
на трудовото предлагане (в микр.) е равна на равновесната цена на трудовия
фактор (в микр.). Вж. равновесно трудово търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial labour supply) (ки) –
във:
равновесно агрегатно трудово предлагане (в макр.);
равновесно трудово предлагане (в микр.);
равновесно пазарно трудово предлагане (в микр.);
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial labour demand) (в микр.) –
трудово търсене (в микр.), което е равно на равновесното количество на трудовия фактор (в микр.). Или още: трудово търсене, което е изравнено с трудовото предлагане (в микр.). При равновесното трудово търсене цената на трудовото търсене (в микр.) е равна на равновесната цена на трудовия фактор
(в микр.). Вж. равновесно трудово предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (equiaxial labour demand) (ки) – във:
равновесно агрегатно трудово търсене (в макр.);
равновесно трудово търсене (в микр.);
равновесно пазарно трудово търсене (в микр.);
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial demand) (в микр.) – търсене (в микр.),
което е равно на равновесното количество (в микр.). Или още: търсене, което е
изравнено с предлагането (в микр.). При равновесното търсене цената на
търсенето (в микр.) е равна на равновесната цена (в микр.). Негови разновидности са равновесното продуктово търсене (в микр.) и равновесното
факторно търсене (в микр.). Вж. равновесно предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial demand) (ки) – във:
равновесно агрегатно продуктово търсене (в макр.);
равновесно агрегатно трудово търсене (в макр.);
равновесно агрегатно търсене (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесно пазарно продуктово търсене (в микр.);
равновесно пазарно трудово търсене (в микр.);
равновесно пазарно търсене (в микр.);
равновесно пазарно факторно търсене (в микр.);
равновесно пазарно физическо търсене (в микр.);
равновесно продуктово търсене (в микр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.);
равновесно трудово търсене (в микр.);
равновесно търсене (в микр.);
равновесно факторно търсене (в микр.);
равновесно физическо търсене (в микр.);
функции на равновесното търсене на частните финансови активи (в
межд.);
функция на равновесното търсене на местни ценни книги (в межд.);
функция на равновесното търсене на местни ценни книги (в межд.);
функция на равновесното търсене на пари (в межд.);
функция на равновесното търсене на чуждестранни ценни книги (в
межд.);
функция на равновесното търсене на чуждестранни ценни книги (в
межд.).
РАВНОВЕСНО ТЪРСЕНЕ НА МЕСТНИ ЦЕННИ КНИГИ (domestic
securities equiaxial demand) (ки) – във:
функция на равновесното търсене на местни ценни книги (в межд.).
РАВНОВЕСНО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ (money equiaxial demand) (ки) – във:
функция на равновесното търсене на пари (в межд.).
РАВНОВЕСНО ТЪРСЕНЕ НА ЦЕННИ КНИГИ (securities equiaxial
demand) (ки) – във:
функция на равновесното търсене на местни ценни книги (в межд.);
функция на равновесното търсене на чуждестранни ценни книги (в
межд.).

163

1284

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО ТЪРСЕНЕ НА ЧАСТНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ (private
financial assets equiaxial demand) (ки) – във:
функции на равновесното търсене на частните финансови активи (в
межд.).
РАВНОВЕСНО ТЪРСЕНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЦЕННИ КНИГИ
(foreign securities equiaxial demand) (ки) – във:
функция на равновесното търсене на чуждестранни ценни книги (в
межд.).
РАВНОВЕСНО ФАКТОРНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial factor supply) (в
микр.) – факторно предлагане (в микр.), което е равно на равновесното количество на производствения фактор (в микр.). Или още: факторно предлагане,
което е изравнено с факторното търсене (в микр.). При равновесното факторно предлагане цената на факторното предлагане (в микр.) е равна на равновесната факторова цена (в микр.). Негови разновидности са равновесното
трудово предлагане (в микр.) и равновесното физическо предлагане (в микр.).
Вж. равновесно факторно търсене (в микр.).
РАВНОВЕСНО ФАКТОРНО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial factor supply) (ки) –
във:
равновесно пазарно факторно предлагане (в микр.);
равновесно факторно предлагане (в микр.);
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial factor demand) (в микр.) –
факторно търсене (в микр.), което е равно на равновесното количество на
производствения фактор (в микр.). Или още: факторно търсене, което е изравнено с факторното предлагане (в микр.). При равновесното факторно търсене
цената на факторното търсене (в микр.) е равна на равновесната факторова
цена (в микр.). Негови разновидности са равновесното трудово търсене (в
микр.) и равновесното физическо търсене (в микр.). Вж. равновесно факторно
предлагане (в микр.).
РАВНОВЕСНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ (equiaxial factor demand) (ки) – във:
равновесно пазарно факторно търсене (в микр.);
равновесно факторно търсене (в микр.);
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОВЕСНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ* (equiaxial physical supply) (в
микр.) – физическо предлагане (в микр.), което е равно на равновесното количество на физическия фактор (в микр.). Или още: физическо предлагане, което е изравнено с физическото търсене (в микр.). При равновесното физическо
предлагане цената на физическото предлагане (в микр.) е равна на равновесната цена на физическя фактор (в микр.). Вж. равновесно физическо търсене
(в микр.).
РАВНОВЕСНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ (equiaxial physical supply)
(ки) – във:
равновесно пазарно физическо предлагане (в микр.);
равновесно физическо предлагане (в микр.);
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
РАВНОВЕСНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ* (equiaxial physical demand) (в
микр.) – физическо търсене (в микр.), което е равно на равновесното количество на физическия фактор (в микр.). Или още: физическо търсене, което е изравнено с физическото предлагане (в микр.). При равновесното физическо
търсене цената на физическото търсене (в микр.) е равна на равновесната
цена на физическия фактор (в микр.). Вж. равновесно физическо предлагане (в
микр.).
РАВНОВЕСНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ (equiaxial physical demand) (ки) –
във:
равновесно пазарно физическо търсене (в микр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.);
равновесно физическо търсене (в микр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
РАВНОВЕСНО ФИРМЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ФАКТОР (equiaxial firm quantity of the production factor) (в микр.) – количество на закупения от фирмата производителка на икономически продукт (в качеството й на икономическа единица) производствен икономически фактор,
при което тя максимизира фирмената факторова обща печалба (в микр.). При
него има изравняване между фирмения факторов пределен приход (в микр.) и
фирмения факторов пределен покупен разход (в микр.), фиксирано в точката
на микроикономическото факторовопазарно равновесие на фирмата (в
микр.). Негови разновидности са равновесното фирмено количество на тру165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------довия фактор (в микр.) и равновесното фирмено количество на физическия
фактор (в микр.).
РАВНОВЕСНО ФИРМЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(equiaxial firm quantity of the labour factor) (в микр.) – количество на закупения
от фирмата производителка на икономически продукт (в качеството й на икономическа единица) трудов производствен икономически фактор, при което
при постоянни други условия тя максимизира фирмената факторова обща
печалба (в микр.). При него има изравняване между фирмения пределен приход
от трудовия фактор (в микр.) и фирмения пределен покупен разход за трудов
фактор (в микр.), фиксирано в точката на микроикономическото трудовопазарно равновесие на фирмата (в микр.).
РАВНОВЕСНО ФИРМЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (equiaxial firm quantity of the physical factor) (в микр.) – количество на
закупения от фирмата производителка на икономически продукт (в качеството
й на икономическа единица) физически производствен икономически фактор,
при което при постоянни други условия тя максимизира фирмената факторова обща печалба (в микр.). При него има изравняване между фирмения пределен приход от физическия фактор (в микр.) и фирмения пределен покупен разход за физичекски фактор (в микр.), фиксирано в точката на микроикономическото физическопазарно равновесие на фирмата (в микр.).
РАВНОВЕСНОСТ (equiaxiality) (кд) – във:
икономическа равновесност (същото като равновесност на икономическата система);
полезностна равновесност;
равновесност на икономическата система;
стойностна равновесност.
РАВНОВЕСНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (equiaxiality of
the economic system), икономическа равновесност, (*) – един от изходните
признаци на икономическата система (на системата от икономически отношения в нейната цялост като система на общественото производство). Чрез него се изявява обективноисторически формиралата се основа, върху която се
изгражда системата за уравновесяване на икономическото поведение. Равновесието е необходим момент в динамичната устойчивост на икономическата
система (респ. на системата на общественото производство). Чрез него се пос166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тига регулируемост на подсистемите от икономически отношения. Тя се обезпечава чрез редица балансиращи връзки, определящи сред които са взаимозависимостите на еквивалентност между входните и изходните характеристики
на подсистемите (между параметрите на тяхното поведение). Икономическият
обмен между субектите на икономическите отношения се извършва в условията на еквивалентност. Например всеки финансов баланс се изгражда върху равенството между паричните приходи и паричните разходи. Всяка размяна на
пазара се основава върху равенство между това, което се дава, и това, което се
получава при покупко-продажбата, оценено по силата на обективно определен
от пазарната система и от системата на общественото производство измерител.
Изобщо икономическият подход изисква еквивалентностно съизмерване на
резултатите с факторните разходи.
Стойностна равновесност и стойностна еквивалентност
В условията на стоковото производство (респ. на пазарната икономика) са
възможни най-малко два критерия за идентификация на еквивалентността в
равновесието при пазарния обмен, и изобщо при еквивалентното съизмерване
на равновесното съотношение между резултатите и разходите. На първо място, равновесието, регулиращо поведението на подсистемите, може да има
стойностна (разходна) определеност, която съответствува на ресурсовия момент (значение) на целесъобразността на икономическата система, респ. на
факторното значение на ингредиентността на икономическата система. Това определя първото собствено значение на признака равновесност на икономическата система – стойността (value). При изследването на икономическите отношения посоченото значение не трябва да се смесва с аналогичните
му съответствуващи значения на целесъобразността, ингредиентността и метричността на икономическата система. Общественото производство за продължителен исторически период, в т.ч. и при съвременните пазарни условия,
поддържа сложната си структура в устойчиво състояние чрез стойностната
равновесност. В нейната основа стои стойностната еквивалентност, което
означава, че устойчивото състояние се балансира чрез равни (изравнени) количества стойност (изразени ценово или по друг начин). При състояние на
стойностна равновесност икономическите отношения се осъществяват при
възпроизводството на ресурсите и при възпроизводството на потребностите,
при възпроизводството на факторите и при възпроизводството на резултатите
и т.н. Те могат да се квантифицират чрез трудови и натурални измерители,
чрез стойностни и полезностни измерители, да се реализират при функциони167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рането на отделните стопански единици (фирмите) и при функционирането на
множества от такива единици (фирми) и т.н. При тези условия критерий за
постигането на оптимална икономическа ефективност на системата на общественото производство в нейната цялост е минимумът стойност (минимумът
разходи) при постоянни други условия.
Полезностна равновесност и полезностна еквивалентност
Посочената система на стойностна равновесност обаче не е единствено
възможността. При други условия общественото производство (следователно и
системата на икономическите отношения) може, на второ място, да поддържа сложната си структура в устойчиво състояние чрез полезностна равновесност. Това предполага полезността (utility) като второ собствено значение на
равновесността на икономическата система. Тогава еквивалентността, която
като начин на съществуване на икономиката, в т.ч. и като механизъм за нейното регулиране, пак ще стои в основата и ще пронизва цялостната система на
общественото производство, но това вече ще бъде не стойностна, а полезностна еквивалентност. Поведението на субектите в икономическия обмен при
този втори вариант на постигане на устойчиво състояние се балансира не чрез
съпоставянето на равни количества стойност, а чрез съпоставянето на равни
количества полезност (изразени ценово или по друг начин) или на равни съотношения между полезности. При тези условия критерий за постигането на оптимална икономическа ефективност на системата на общественото производство в нейната цялост е не минимумът стойност (минимумът разходи), а максимумът полезност при постоянни други условия. При състоянието на полезностна равновесност икономическите отношения също могат да се квантифицират
чрез трудови и натурални измерители, чрез стойностни и полезностни измерители, да се реализират при функционирането на отделните стопански единици
(фирмите) и при функционирането на множества от такива единици (фирми) и
т.н.
Равновесността като регулиращ икономически контур
Анализът на стойностната и полезностната равновесност показват, че равновесността като икономическо отношение играе ролята на регулиращ икономически контур, който произтича от определено значение на даден признак, но
разпростира въздействието си върху цялото множество от признаци, значения
и характеристики на системата на икономическите отношения, пронизва цялото им пространство. Нещо повече, при идеалните условия на съвършената
168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конкуренция (perfect competition) едновременно могат се реализират както
стойностната, така и полезностната равновесност: постигат се минимум разходи при максимум резултати или, което е същото – максимум резултати при
минимум разходи. Тогава стойностната равновесност освен че участвува непосредствено в постигането на устойчивото състояние на икономическата
система, но става и начин на реализиране на полезностната равновесност,
както и обратно – полезностната равновесност освен че участвува непосредствено в постигането на устойчивото състояние на икономическата система, но
става и начин на реализиране на стойностната равновесност. Между тях настъпва състояние на логическа икономическа еквиваленция и на взаимно проникване. Оказва се, че те не са дихотомна система, и че, напротив, е възможен синтез на класическата теория за стойността със субективната
теория за полезността. Този синтез е една обобщена теория за ценността, в
която класическата теория и субективната теория стават нейни частни случаи.
(Обобщената теория за ценността е разработена в: Миркович, К. Полезност и
стойност. Издателство “Тракия-М”, С., 2005.)
РАВНОЗНАЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ* (equivalent economic
concepts) – икономически понятия, които имат еднакъв обем (вж. обем на икономическото понятие) и изобразяват един и същ икономически предмет (в т.ч.
и икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономическа система). Те представят различни икономически признаци на дадения
предмет. Техните обеми са еднакви, но имат различно съдържание (вж. обем
съдържание на икономическото понятие).
РАВНОЗНАЧНОСТ (equivalency) (кд) – във:
функция на икономическата равнозначност (същото като икономическа
еквиваленция);
функция на равнозначността (същото като еквиваленция).
РАВНОМЕРЕН ПАРИЧЕН РАСТЕЖ (smooth monetary growth) (ки) – във:
правило на Фридман, М., за равномерния паричен растеж (в межд.).
РАВНОМЕРНА АПРОКСИМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ (uniform approximation of the economic functions) – вж. апроксимация на
икономически функции.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОМЕРНА ДИНАМИКА (uniform dynamics) (ки) – във:
колебателна равномерна макроикономическа динамика (в макр.).
РАВНОМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА НЕПРЕКЪСНАТОСТ* (uniform economic continuity) – такова свойство на икономическата функция, респ. на икономическото изображение f : X → Y на икономическото множество X в икономическото множество Y (X и Y са структурирани в метрични икономически
пространства), при което (свойство) за всяко ε > 0 съществува такова δ > 0,
щото за всички x1 ∈ X , x2 ∈ X , удовлетворяващи условието ρ( x1 , x2 ) < δ, се изпълнява неравенството
ρ[ f ( x1 ), f ( x2 )] < ε.

Ако икономическото изображение f : X → Y е непрекъснато по отношение на X
и X е компактно икономическо множество, тогава f е равномерно непрекъснато по отношение на X. Композицията от равномерни непрекъснати икономически оператори (респ. линейно непрекъснати икономически изображения) е
равномерно непрекъсната. Вж. непрекъснат икономически оператор.
РАВНОМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА НОРМА (uniform economic norm) – вж.
апроксимация на икономически функции.
РАВНОМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА* (uniform economic
structure), икономическа равномерност, – структура на равномерното икономическо пространство X; някаква система U от икономически подмножества на декартовото произведение X×X, която е икономически филтър (т.е. за
кои да е V1 ,V2 ∈ U сечението V1 I V2 също се съдържа в U и ако M ⊃ V , V ∈ U,
то W ∈ U ) и която удовлетворява следните аксиоми:
(1) всяко икономическо множество V ∈ U съдържа диагонала
∆ = {( x, x) : x ∈ X };
(2) ако V ∈ U, то
V −1 = {( y, x) : ( x, y ) ∈ V } ∈ U;
(3) за всяко икономическо множество V ∈ U съществува такова W ∈ U,
щото W o W ∈V , където W o W = {( x, y );
(4) съществува такова z ∈ X , щото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------( x, z ) ∈W и ( z , y ) ∈W }.
Елементите на икономическата система U са околна среда /обкръжение/
на икономическата равномерност, определена от U. Икономическата равномерност на множеството X може да бъде определена и чрез втори начин, като
се зададе на X система от икономически покрития S, удовлетворяващи следните две аксиоми: (а) ако α ∈ S и α е вписано в икономическото покритие β, то
β ∈ S; (б) за кои да е α1 , β 2 ∈ S съществува покритието β ∈ S, което е звездно
вписано в α1 и в α2 (последното означава, че за всяка икономическа точка
x ∈ X всички елементи на β, съдържащи x, лежат в някакви елементи на α1 и
α2). Покритията, които принадлежат на S, са равномерни икономически покрития (те са дефинирани по отношение на икономическата равномерност, определена от S). Посочените два начина на задаване на равномерната икономическа структура са еквивалентни.

РАВНОМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА (uniform economic structure) (ки) – във:
метризируема равномерна икономическа структура;
отделима равномерна икономическа структура;
равномерна икономическа структура.
РАВНОМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА СХОДИМОСТ* (uniform economic
convergence) – свойство на последователността от икономически функции
(респ. от икономически изображения) f n : X → Y по отношение на икономическата функция (респ. изображение) f : X → Y , където X е произволно икономическо множество, Y – метрично икономическо пространство, n = 1, 2, … ,
което се състои в това, че за всяко ε > 0 съществува такъв номер nε, щото за
всички номера n > nε и за всички икономически точки x ∈ X е валидно неравенството
ρ( f ( x), f n ( x)) < ε .
За да бъде икономическата последователност {fn} равномерно-сходяща в
икономическото множество X към функцията f, е необходимо и достатъчно да
съществуват такава числова последователност {αn}, щото lim α n = 0, и такъв
n →∞

номер n0, щото за всички n > n0 и за всички x ∈ X да е в сила неравенството

ρ ( f n ( x), f ( x)) ≤ an .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа последователност, която притежава свойството на равномерна
икономическа сходимост, е равномерно-сходяща икономическа последователност* (uniformly-convergence economic sequence). Някои от нейните свойства са следните. Първо, ако Y е линейно нормирано икономическо пространство и последователностите от икономически изображения f n : X → Y и
g n : X → Y , n = 1, 2, … , са равномерно-сходящи в икономическото множество
X, тогава при кои да е λ ∈ C и µ ∈ C икономическата последователност
λf n + µg n също равномерно се схожда в X. Второ, ако (1) Y е линеен нормиран
икономически пръстен, (2) последователността от икономически функции
(изображения) f n : X → Y , n = 1, 2, … , е равномерно сходяща в X и (3)
g : X → Y е ограничено икономическо изображение, тогава икономическата
последователност {gfn} е също равномерно-сходяща в икономическото множество X. Трето, Ако X е топологично икономическо пространство, Y е линейно метрично икономическо пространство и последователността от непрекъснати в икономическата точка x0 ∈ X икономически изображения
f n : X → Y , е равномерно сходяща в X към икономическото изображение
f : X → Y , тогава икономическото изображение f : X → Y е непрекъснато в
точката x0. Последното означава, че
lim lim f n ( x) = lim f n ( x0 ) = lim lim f n ( x).

x → x0 n → ∞

n→ ∞

n → ∞ x → x0

РАВНОМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОПОЛОГИЯ* (uniform economic topology) – икономическа топология (същото като топология на икономическите множества), породена от равномерна икономическа структура. Нека X е
икономическо множество с присвоена (снабдено с) равномерна икономическа
структура U, т.е. е равномерно икономическо пространство, и нека за всяко
x ∈ X чрез B (x) е означено множеството от икономическите подмножества на
V (x), където V преминава през цялата околност на U. Тогава в X съществува и
то само една икономическа топология, за която B (x) е икономически филтър (в
теорията на икономическите множества) на околностите на точката x при
всяко x ∈ X Топологията е равномеризуема икономическа топология, ако съществува равномерна икономическа структура, която я поражда.
РАВНОМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ* (uniform economic
stability) – същото като равномерна устойчивост на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОМЕРНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА (uniform macroeconomic dynamics) (ки) – във:
колебателна равномерна макроикономическа динамика (в макр.).
РАВНОМЕРНА УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (uniform stability of the economic system), равномерна икономическа устойчивост, – устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов, която е равномерна по отношение на началния момент от развитието на дадена
динамична икономическа система. Решението
x0 (t ), t ∈ G + ,
на системата от диференциални уравнения

dx
= f ( x, t ), x ∈ R n ,
dt
е равномерно-устойчиво икономическо решение (uniformly-stable economic
solution) [или още – равномерно-устойчиво решение на икономическата
система (uniformly-stable solution of the economic system)], ако за всяко ε > 0
съществува такова δ > 0, щото за всяко t 0 ∈ G + и за всяко решение x(t) на същата динамична икономическа система, удовлетворяващи неравенството
| x(t 0 ) − x0 (t 0 ) |< δ ,

е изпълнено неравенството
| x(t ) − x0 (t ) |< ε

за всички t ≥ t0. Трябва да се има предвид обстоятелството, че устойчивата по
А. М. Ляпунов неподвижна точка на автономна динамична икономическа
система (autonomous dynamic economic system) с диференциални уравнения

dx
= f ( x), x ∈ R n ,
dt
е равномерно устойчива, но устойчивото по А. М. Ляпунов икономическо решение в общия случай може да не е равномерно устойчиво.

РАВНОМЕРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОКРИТИЕ* (uniform economic
cover) – икономическо покритие, вписано в равномерно икономическо прост-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранство; икономическо покритие, дефинирано по отношение на равномерна
икономическа структура.
РАВНОМЕРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (uniform economic
space) – равномерно пространство (uniform space), изградено от икономическо множество X; икономическо множество X с определена (зададена) на него
(с присвоена) равномерна структура, наричена равномерна икономическа
структура или още – икономическа равномерност. Равномерната икономическа структура на икономическото множество X е някаква система U от икономически подмножества на декартовото произведение X×X, която е икономически филтър (т.е. за кои да е V1 ,V2 ∈ U сечението V1 I V2 също се съдържа в
U и ако M ⊃ V , V ∈ U, то W ∈ U ) и която удовлетворява следните аксиоми:
(1) всяко икономическо множество V ∈ U съдържа диагонала
∆ = {( x, x) : x ∈ X };
(2) ако V ∈ U, то V −1 = {( y, x) : ( x, y ) ∈ V } ∈ U;
(3) за всяко икономическо множество V ∈ U съществува такова W ∈ U,
щото W o W ∈V , където W o W = {( x, y );
(4) съществува такова z ∈ X , щото ( x, z ) ∈W и ( z , y ) ∈W }.

Елементите на икономическата система U са околна среда /обкръжение/
на икономическата равномерност* (economic uniformity environment), определена от U. Икономическата равномерност на множеството X може да бъде
определено и чрез втори начин, като се зададе на X система от икономически
покрития S, удовлетворяващи следните две аксиоми: (4) ако α ∈ S и α е вписано в икономическото покритие β, то β ∈ S; (5) за кои да е α1 , β 2 ∈ S съществува покритието β ∈ S, което е звездно вписано в α1 и в α2 (последното означава, че за всяка икономическа точка x ∈ X всички елементи на β, съдържащи x,
лежат в някакви елементи на α1 и α2). Покритията, които принадлежат на S, са
равномерни икономически покрития (те са дефинирани по отношение на икономическата равномерност, определена от S). Посочените два начина на задаване на равномерната икономическа структура са еквивалентни.
Свойствата на равномерното икономическо пространство са обобщение
на равномерните (по точно – на равномерностните) свойства на метричното
икономическо пространство. Ако (X, ρ) e метрично икономическо пространство, тогава в X възниква икономическа равномерност, която е породена от мет-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------метриката ρ. Системата от обкръжения (околната среда) на тази равномерност
образува всевъзможни икономически множества, които съдържат множества
от вида
{( x, y ) : ρ ( x, y ) < ε}, ε > 0.

Топологиите на X, породени от икономическата метрика и от икономическата
равномерност, съвпадат. Равномерните структури, които са породени от икономическата метрика, са метризируеми равномерни икономически структури.
Тоест, налице е метризируема икономическа равномерност, тъй като съществува свойството на метризируемост на икономическата равномерност*
(economic uniformity metrizability). Икономическото изображение f : X → Y на
равномерното икономическо пространство X в равномерното икономическо
пространство Y е равномерно-непрекъснато икономическо изображение, ако
за всяко равномерно покритие α на икономическото пространство Y системата

f −1α = { f −1U : U ∈ α }
е равномерно покритие на X. Всяко равномерно непрекъснато икономическо
изображение е непрекъснато по отношение на икономическите топологии,
породени от равномерните икономически структури на X и Y. В случай че равномерните икономически структури на X и Y са индуцирани от икономическа
метрика, тогава равномерно-непрекъснатоjf икономическо изображение f : X →
Y е равномерно непрекъснато в класическия му смисъл, т.е. като изображение
на метрични икономически пространства.
По-долу се имат предвид равномерни икономически пространства, снабдени с (с присвоена) отделима равномерна икономическа структура (т.е. с
отделима икономическа равномерност) [което означава, че за всеки две точки
x, y ∈ X , x ≠ y, на равномерното икономическо пространство X съществува
такова α ∈ S (където S е система от икономически покрития), щото никакъв
икономически елемент α не съдържа точките x и y едновременно]. Икономическата топология, която е породена в X от отделимата икономическа равномерност, е напълно регулярна и обратно, напълно-регулярната икономическа топология* (completely regular economic topology) в X поражда някаква отделима равномерна икономическа структура. В действителност съществуват
много икономически равномерности, които пораждат еднаква топология в X. И
по-специално, метризируемата икономическа топология се поражда от не-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------метризируема отделима икономическа равномерност* (non-metrizable
separable economic unifofmity).
Равномерното икономическо пространство (X, U) е метризируемо тогава
и само тогава, когато U има изброима (бройна) икономическа база. При това
база на икономическата равномерност* (economic uniformity basis) може (1)
да се нарече (в термините на икономическите обкръжения) всяка икономическа
подсистема B ⊂ U, удовлетворяваща условието, според което за всяко V ⊂ U
съществува такова W ∈ B, щото W ⊂ V , или (2) да се нарече (в термините на
равномерните икономически покрития) такава икономическа подсистема
U ⊂ S, щото за всяко α ∈ S съществува β ∈ U, което е вписано в α. Тегло на
равномерното икономическо пространство* (weight of the uniform economic
space) (X, U) се нарича най-малката мощност на базата на икономическата равномерност U. Пълно равномерно икономическо пространство е налице, когато
всеки икономически филтър на О. Коши в X (т.е. филтър, съдържащ някакъв
елемент от всяко равномерно икономическо покритие) има точка на съприкосновение (т.е. точка, която лежи в сечението на заключените икономически
филтри). От своя страна, пълно метризируемо равномерно икономическо
пространство* (full metrizable uniform economic space) е налице, когато то е
пълна икономическата метрика* (full economic metrics), пораждаща неговата равномерност. Всяко равномерно икономическо пространство (X, U) може
да бъде равномерно вложено в качеството си на навсякъде плътно икономическо подмножество в единствено (с точност до равномерен икономически
~ ~
изоморфизъм) пълно равномерно икономическо пространство X , U. Последното е попълнение на равномерното икономическо пространство (X, U).
~ ~
Топологията на икономическото попълнение X , U е бикмпактна тогава и само
тогава, когато U е предкомпактна икономическа равномерност*
(precompact economic uniformity) (т.е. е такава икономическа равномерност,
щото всяко равномерно икономическо покритие може да бъде вписано в крайно равномерно икономическо покритие). В такъв случай пълното равномерно
~
икономическо пространство X е бикомпактно икономическо разширение на
равномерното икономическо пространство X по отношение на икономическата
равномерност U.
РАВНОМЕРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (uniform economic
space) (ки) – във:
попълнение на равномерното икономическо пространство;
пълно равномерно икономическо пространство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълно метризируемо равномерно икономическо пространство (вж.
равномерно икономическо пространство);
пълно равномерно икономическо пространство (вж. пълно икономическо пространство);
равномерно икономическо пространство;
тегло на равномерното икономическо пространство (вж. равномерно
икономическо пространство).
РАВНОМЕРНО-НЕПРЕКЪСНАТ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР*
(uniform-continuous economic operator) – икономически оператор, отличаващ се
с равномерна икономическа непрекъснатост (вж.).
РАВНОМЕРНО-НЕПРЕКЪСНАТА
ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ
(uniform-continuous /evently-continuous/ economic function), равномернонепрекъснато икономическо изображение, – вж. непрекъсната икономическа функция.
РАВНОМЕРНО-НЕПРЕКЪСНАТО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (uniformly-continuous economic mapping) – икономическо изображение f
: X → Y на равномерно икономическо пространство X в равномерно икономическо пространство Y, ако за всяко равномерно икономическо покритие α на
икономическото пространство Y системата
f −1α = { f −1U : U ∈ α }
е равномерно покритие на X. Всяко равномерно непрекъснато икономическо
изображение е непрекъснато по отношение на икономическите топологии,
породени от равномерните икономически структури на X и Y. В случай че
равномерните икономически структури на X и Y са индуцирани от икономическа метрика, тогава равномерното непрекъснато икономическо изображение f : X → Y е равномерно непрекъснато в класическия му смисъл, т.е. като
изображение на метрични икономически пространства. Вж. равномерно икономическо пространство. Същото е като равномерно непрекъсната икономическа функция (вж. непрекъсната икономическа функция).

РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА (uniform distribution in economy) (ки) – във:
дисперсия при равномерно разпределение в икономиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОМЕРНО /ПРАВОЪГЪЛНО/ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА (probabilities uniform /rectangular/ distribution on continuous
stochastic /random/ economic quantity /value/) – във: функция на стандартното
равномерно (правоъгълно) разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина)
РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА (probabilities density distribution on continuous stochastic /random/
economic quantity /value/) – във: стандартно равномерно (правоъгълно) разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна
икономическа величина.
РАВНОМЕРНОСТ (uniformity) (кд) – във:
база на икономическата равномерност (вж. равномерно икономическо
пространство);
икономическа равномерност (същото като равномерна икономическа
структура);
метризируема икономическа равномерност (същото като метризируема
равномерна икономическа структура);
отделима икономическа равномерност (същото като отделима равномерна икономическа структура);
предкомпактна икономическа равномерност (вж. равномерно икономическо пространство).
РАВНОМЕРНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-increasingly-non-stationary economic growth) – вж.
нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН НАРАСТВАЩОПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-increasinglynon-stationary increasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
СПАДАЩООТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-increasingly178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------non-stationary decreasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.

РАВНОМЕРНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-НЕСТАЦИОНАРЕН НАРАСТВАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-non-stationary increasingly-available
economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ОТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-non-stationary negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-non-stationary positive economic growth) – вж.
нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-non-stationary decreasingly-available
economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (uniformly-decreasingly-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩООТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-decreasinglynon-stationary increasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
СПАДАЩОПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (uniformly-decreasinglynon-stationary decreasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
РАВНОМЕРНО-СХОДЯЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ* (uniformly-convergence economic sequence) – вж. равномерна икономическа сходимост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАВНОМЕРНО-УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (uniformly-stable economic solution) – същото като равномерно-устойчиво решение на икономическата система. Вж. равномерна устойчивост на икономическата система.
РАВНОМЕРНО-Y-УСТОЙЧИВО
ИКОНОМИЧЕСКО
РЕШЕНИЕ*
(uniformly-y-stable economic solution) – вж. устойчивост по части от променливите на икономическата система.
РАВНОМЕРНО-УСТОЙЧИВО РЕШЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (uniformly-stable solution of the economic system), равномерноустойчиво икономическо решение, – вж. равномерна устойчивост на икономическата система.
РАВНОМОЩНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (equally-powerful
economic sets) – такива икономически множества A и B, при които съществува
биективно икономическо изображение на A в B, респ. на B в A. Равномощните
икономически множества имат еднакъв брой икономически елементи, които
участвуват в установяването на биективното изображение помежду им.
РАВНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА НЕПРЕКЪСНАТОСТ* (economic
equicontinuity) – равностепенна непрекъснатост (equicontinuity) на множество от икономически функции, която се интерпретира чрез понятието за икономическа компактност. Една от разновидностите на икономическата непрекъснатост. Приемаме, че X и Y са компактни метрични икономически пространства* (compact metric economic spaces), а C(X, Y) е множеството на непрекъснатите икономически изображения на X в Y. Множеството D ⊂ C ( X , Y ) е
равностепенно-непрекъснато икономическо множество* (equicontinuously
economic set), ако за всяко ε > 0 съществува такова δ > 0, щото от
ρ X ( x1 , x2 ) ≤ δ произтича, че

ρY ( f ( x1 ), f ( x2 )) ≤ ε
за всички x1 , x2 ∈ X , f ∈ D. Равностепенната икономическа непрекъснатост на
областта D е еквивалентна на относителната компактност на D в икономическото множество C(X, Y), на което е присвоена метриката
ρ( f , g ) = max ρY ( f ( x), g ( x)).
x∈ X
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Понятието за равномерна икономическа непрекъснатост се пренася и в топологичното икономическо пространство. В този контекст семейството H от
непрекъснати икономически изображения на топологичното икономическо
пространство X в равномерното икономическо пространство (Y, U), където U
е някаква система от подмножества от произведения Y ×Y, е равностепеннонепрекъснато семейство от икономически изображения* (equicontinuously
family from economic mappings) по отношение на равномерността на U, ако за
всяка икономическа точка x ∈ X и всяко V ∈ U съществува такава икономическа околност x ∈ Ox , щото ( f ( x), f ( x′)) ∈V при x′ ∈ Ox и f ∈ F .

РАВНОСТЕПЕННО-НЕПРЕКЪСНАТО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (equicontinuously-economic set) – вж. равностепенна икономическа непрекъснатост.
РАВНОСТОЙНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (equal-value
economic preference) – същото като равноценно икономическо предпочитание.
РАВНОЦЕННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (equiworth economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото
възпроизводство), отношение на равноценно икономическо предпочитание, равностойно икономическо предпочитание, икономическо безразличие, отношение на икономическо безразличие, – такъв вид отношение на
икономическо предпочитание на възпроизводствената икономическа единица
между две комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) q и y, при което за икономическата единица слабото икономическо
предпочитание е валидно за всяка от двете комбинации от блага (q и y) и (y и
q) (т.е. когато тя е безразличен към двете комбинации от блага). Означава се с
q ≈ y. При равноценното икономическо предпочитание двете комбинации от
блага q и y са еднакво валидни (равноценни, равностойни) за дадената единица. Отношението на равноценно икономическо предпочитание (отношението
на икономическо безразличие) е икономическа конюнкция от двата варианта (q
и y) и (y и q) на слабото икономическо предпочитание между двете комбинации q и y от блага. Тоест
q ≈ y = (q f y ) ∧ ( y f q ).
Представлява частен случай на по-общото понятие за равноценно предпочитание (equiworth preference).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидност на равноценното икономическо предпочитание е продуктовото равноценно икономическо предпочитание (product equiworth economic
preference). Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са още равноценното производителско икономическо
предпочитание [в т.ч. равноценното стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание* (equiworth value-equivalent producer’s
economic preference) и равноценното приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание* (equiworth revenue-equivalent producer’s economic preference)] и равноценното потребителско икономическо
предпочитание [в т.ч. равноценното полезностно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание* (equiworth utility-equivalent consumer’s economic preference) и равноценното разходно-еквивалевтно потребителско икономическо предпочитание* (equiworth expense-equivalent
consumer’s economic preference)]. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално равноценно икономическо предпочитание (individual equiworth economic preference) (равноценно
икономическо предпочитание на индивида като възпроизводствена икономическа единица), фирмено равноценно икономическо предпочитание* (firm
equiworth economic preference) (равноценно икономическо предпочитание на
фирмата като възпроизводствена икономическа единица), обществено равноценно икономическо предпочитание* (social equiworth economic preference)
(равноценно икономическо предпочитание на обществото като възпроизводствена икономическа единица) и т.н. Когато не е посочено друго, под равноценно икономическо предпочитание обикновено се подразбира индивидуалното
равноценно икономическо предпочитание.

РАВНОЦЕННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (equiworth economic preference) (ки) – във: равноценно производителско икономическо
предпочитание;
отношение на равноценно икономическо предпочитание (същото като
равноценно икономическо предпочитание);
равноценно икономическо предпочитание;
равноценно потребителско икономическо предпочитание;
равноценно производителско икономическо предпочитание.
РАВНОЦЕННО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (equiworth consumer’s economic preference) (в теорията за потреби182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телския икономически избор при икономическото потребление) – такъв вид
отношение на икономическо предпочитание на потребителя като икономическа единица между две комбинации от потребителни икономически блага (в
т.ч. и от потребителни икономически продукти) q и y, при което за потребителя слабото потребителско икономическо предпочитание е валидно за всяка
от двете комбинации от блага (q и y) и (y и q) (т.е. когато тя е безразличен към
двете комбинации от блага). Означава се с q ≈ y. При равноценното потребителско икономическо предпочитание двете комбинации от блага q и y са
еднакво валидни (равноценни, равностойни) за потребителя. Отношението на
равноценно потребителско икономическо предпочитание (отношението на
потребителско икономическо безразличие) е икономическа конюнкция от двата
варианта (q и y) и (y и q) на слабото потребителско икономическо предпочитание между двете комбинации q и y от блага. Тоест
q ≈ y = (q f y ) ∧ ( y f q ).
Представлява частен случай на по-общото понятие за равноценно потребителско предпочитание (equiworth consumer’s preference) и е разновидност на
равноценното икономическо предпочитание.
Разновидност на равноценното потребителско икономическо предпочитание е продуктовото равноценно потребителско икономическо предпочитание* (product equivalue consumer’s economic preference). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също равноценното полезностноеквивалентно потребителско икономическо предпочитание* (equiworth
utility-equivalent consumer’s economic preference) и равноценното разходноеквивалентно потребителско икономическо предпочитание* (equiworth
expense-equivalent consumer’s economic preference). Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално равноценно потребителско икономическо предпочитание* (individual equiworth
consumer’s economic preference) (равноценно потребителско икономическо
предпочитание на индивида като потребител), фирмено равноценно потребителско икономическо предпочитание* (firm equiworth consumer’s economic preference) (равноценно потребителско икономическо предпочитание на
фирмата като потребител), обществено равноценно потребителско икономическо предпочитание* (social equiworth consumer’s economic preference)
(равноценно потребителско икономическо предпочитание на обществото като
потребител) и т.н. Когато не е посочено друго, под равноценно потребителско
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо предпочитание обикновено се подразбира индивидуалното равноценно потребителско икономическо предпочитание. Равноценното потребителско икономическо предпочитание е същото като отношение на равноценно потребителско икономическо предпочитание (equiworth consumer’s
economic preference relation), като равностойно потребителско икономическо предпочитание (equal-value consumer’s economic preference), като потребителско икономическо безразличие (consumer’s economic indifference) и като
отношение на потребителско икономическо безразличие (consumer’s
economic indifference relation).

РАВНОЦЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (equiworth producer’s economic preference) (в теорията за производителския икономически избор при икономическото производство) – такъв
вид отношение на икономическо предпочитание на производителя като икономическа единица между две комбинации от икономически блага (в т.ч. и от
икономически продукти) q и y, при което за производителя слабото производителско икономическо предпочитание е валидно за всяка от двете комбинации от блага (q и y) и (y и q) (т.е. когато тя е безразличен към двете комбинации от блага). Означава се с q ≈ y. При равноценното производителско икономическо предпочитание двете комбинации от блага q и y са еднакво валидни
(равноценни, равностойни) за производителя. Отношението на равноценно
производителско икономическо предпочитание (отношението на производителско икономическо безразличие) е икономическа конюнкция от двата варианта (q и y) и (y и q) на слабото производителско икономическо предпочитание
между двете комбинации q и y от блага. Тоест
q ≈ y = (q f y ) ∧ ( y f q ).
Представлява частен случай на по-общото понятие за равноценно производителско предпочитание* (equiworth producer’s preference) и е разновидност на
равноценното икономическо предпочитание.
Разновидност на равноценното производителско икономическо предпочитание е продуктовото равноценно производителско икономическо предпочитание* (product equiworth producer’s economic preference). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също равноценното стойностноеквивалентно производителско икономическо предпочитание* (equiworth
value-equivalent producer’s economic preference) и равноценното приходно-

184

1305

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------еквивалентно производителско икономическо предпочитание* (equiworth
revenue-equivalent producer’s economic preference). Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално равноценно производителско икономическо предпочитание* (individual equiworth
producer’s economic preference) (равноценно производителско икономическо
предпочитание на индивида като производител), фирмено равноценно производителско икономическо предпочитание* (firm equiworth producer’s economic preference) (равноценно производителско икономическо предпочитание
на фирмата като производител), обществено равноценно производителско
икономическо предпочитание* (social equiworth producer’s economic preference) (равноценно производителско икономическо предпочитание на обществото като производител) и т.н. Когато не е посочено друго, под равноценно
производителско икономическо предпочитание обикновено се подразбира индивидуалното равноценно производителско икономическо предпочитание.
Равноценното производителско икономическо предпочитание е същото като
отношение на равноценно производителско икономическо предпочитание* (equiworth producer’s economic preference relation), като равностойно
производителско икономическо предпочитание* (equal-value producer’s economic preference), като производителско икономическо безразличие*
(producer’s economic indifference) и като отношение на производителско
икономическо безразличие* (producer’s economic indifference relation).
РАЗБИВАНЕ (decomposition) (кд) – във:
икономическо разбиване;
клетъчно икономическо разбиване (вж. клетъчно икономическо пространство);
крайност на заключването в клетъчното икономическо разбиване
(вж. клетъчно икономическо пространство);
разбиване на икономическото пространство (вж. икономическо разбиване);
симплициално икономическо разбиване;
слаба топология в клетъчното икономическо разбиване (вж. клетъчно
икономическо пространство).
РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ (developing countries) (в межд.), слаборазвити
страни (в межд.), – най-общо това са бедните в икономическо отношение
държави в света, което предопределя и техния нисък социален статус.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ (less developed countries) (ки) – във:
влошаване на условията на търговията на развиващите се страни (в
межд.);
външнодългов проблем на развиващите се страни (в межд.) (същото като
международна криза на дълговете (в межд.));
задлъжнели развиващи се страни (в межд.);
инвестиционно взаимодействие между развитите и развиващите са
страни (в межд.);
модел на въздействието на вноса на капитал върху икономическия растеж на развиващите се страни (в межд.);
модел на Рахман, М., за икономическия растеж на развиващите се страни (в межд.);
неустойчивост на експортните приходи на развиващите се страни (в
межд.);
развиващи се страни с ниски доходи (в межд.);
развиващи се страни със средни доходи (в межд.);
развиващи се страни;
самоосигуряващ се икономически растеж на развиващите се страни (в
межд.);
самоподдържащ се икономически растеж на развиващите се страни (в
межд.);
силнозадлъжнели развиващи се страни) (в межд.);
теория за инвестиционното взаимодействие между развитите и развиващите се страни (в межд.);
умеренозадлъжнели развиващи се страни (в межд.).
РАЗБИВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО* (economic
space decomposition) – вж. икономическо разбиване.
РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ С НИСКИ ДОХОДИ (low income less developed
countries) (в межд.), много слаборазвити страни (в межд.), – държави, при
които годишният доход на глава от населението не надхвърля 580 щатски долара (по цени от 1989 г.).
РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ СЪС СРЕДНИ ДОХОДИ (middle income less
developed countries) (в межд.), средно слаборазвити страни (в межд.), – държави, при които годишният доход на глава от населението е в границите между 580 и 6000 щатски долара (по цени от 1989 г.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (developed market economy) – същото
като финансова пазарна икономика.
РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (developed market economy) (ки) – във:
глобален модел на Месарович, М., и Пестел, Е., на развитата пазарна
икономика (в межд.);
развита пазарна икономика (същото като финансова пазарна икономика).
РАЗВИТИ СТРАНИ (developed countries) (ки) – във:
инвестиционно взаимодействие между развитите и развиващите са
страни (в межд.);
модел на въздействието на износа на капитал върху икономическия растеж на развитите се страни (в межд.).
РАЗВИТИЕ (development) (кд) – във:
оптимизационни модели на Гранберг, А. Г., и Рубинщейн, А. Г., за развитието на световната икономика (в межд.);
траектория на развитието на фирмата (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при малоценен производствен икономически фактор (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при нормални производствени икономически фактори (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в кратък срок (в микр.);
фаза на вероятностното икономическо развитие (вж. икономическа бифуркация);
фаза на детерминираното икономическо развитие (вж. икономическа
бифуркация).
РАЗВИТИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА (world economy development) (ки) – във:
оптимизационни модели на Гранберг, А. Г., и Рубинщейн, А. Г., за развитието на световната икономика (в межд.).
РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА (development trajectory) (ки) – във:
траектория на развитието на фирмата (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при малоценен производствен икономически фактор (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при нормални производствени икономически фактори (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в кратък срок (в микр.).
РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА В КРАТЪК СРОК (firm development in the short
run) (ки) – във:
траектория на развитието на фирмата в кратък срок (в микр.).
РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА В ДЪЛЪГ СРОК (firm development in the long
run) (ки) – във:
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при малоценен производствен икономически фактор (в микр.);
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при нормални производствени икономически фактори (в микр.).
РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА В ДЪЛЪГ СРОК ПРИ МАЛОЦЕНЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (firm development in the long
run and inrerior production economic factor) (ки) – във:
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при малоценен производствен икономически фактор (в микр.).
РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА В ДЪЛЪГ СРОК ПРИ НОРМАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (firm development in the long
run and normal production economic factors) (ки) – във:
траектория на развитието на фирмата в дълъг срок при нормални производствени икономически фактори (в микр.).
РАЗВЪРЗВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА (interaction decoupling) (ки) –
във:
икономическа координация чрез развързване на взаимодействията;
принцип на развързване на икономическите взаимодействия (вж. икономическа координация).
РАЗВЪРЗВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (economic interactions decoupling) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------принцип на развързване на икономическите взаимодействия (вж. икономическа координация).
РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph disjointing) – вж. теория на графите.
РАЗГЪРНАТА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА*
(unwound essentially-stratified economy) – вж. същностно-стратифицирана
икономика.
РАЗДЕЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint derelevant dialectical economic exoingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disjoint dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
разделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разделен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(disjoint dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disjoint dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разделен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(disjoint dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически
ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disjoint dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
разделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разделен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(disjoint dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗДЕЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗДЕЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disjoint relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗДЕЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disjoint typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗДЕЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disjoint typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗДЕЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disjoint typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗДЕЛЕНИЕ (disjunction; division) (кд) – във:
международно разделение на труда (в межд.);
разделение на труда (в межд.);
функция на разделението (същото като дизюнкция).
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА (labour division) (в икон.) – исторически формирала се диференциация на трудовата дейност между икономическите единици
(вж. икономическа дейност), водеща до обособяване и съществуване на различни специализирани видове труд. Задълбочаването на разделението на труда
е фактор за повишаване на неговата производителност [вж. пределна производителност на труда (в микр.) и средна производителност на труда (в микр.)].
Представлява основа на специализацията на производството (в икон.).
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА (division of labour) (ки) – във:
международно разделение на труда (в межд.);
разделение на труда (в межд.).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗДЕЛИТЕЛНА ДИЗЮНКЦИЯ (exclusive disjunction) – същото като алтернатива.
РАЗДЕЛИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО (exclusive
economic demonstration) (ки) – във: разделително косвено икономическо доказателство.
РАЗДЕЛИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (exclusive economic
sentence) – икономическо съждение, с което се изразява знание за това, че на
даден икономически предмет (в т.ч. икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономически процес и т.н.) е присъщ или не е
присъщ само един даден икономически признак измежду съвкупността от
признаци, които се посочват в това съждение. Разделителното икономическо
съждение е правилно само в този случай, когато съвкупността от всички негови членове изчерпва всички алтернативи, т.е. всички взаимноизключващи се
възможности по въпроса, отразен в даденото икономическо съждение.
РАЗДЕЛИТЕЛНО КОСВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО*
(exclusive indirect economic demonstration) – косвено икономическо доказателство, което се прилага в случаите, когато доказваната икономическа теза влиза в числото на фактите, които в своята общност напълно изчерпват всички
възможни факти в дадената област. За целта последователно се изключват
всички членове на разделителното икономическо съждение освен едно, което
е доказваната икономическа теза.
РАЗДЕЛЯЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОВЪРХНИНА* (separating economic
surface) в разпознаването на икономически образи – такова геометрично място
от точки φ(x) = 0 в пространството χ на икономическите изображения x, щото
разпознаващата икономическа система отнася към първи клас всички икономически изображения x, за които φ(x) ≥ 0, и отнася към втори клас всички икономически изображения, за които φ(x) < 0. Следователно разделящата икономическа повърхнина дели икономическото пространство на две непресичащи
се области, всяка от които се отъждествява с определен клас. Частен случай на
разделящата икономическа повърхнина е хиперравнината
n

ϕ ( x ) = a 0 + ∑ a i xi ,
i =1
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където xi е значението на i-тия признак на икономическото изображение x, а a1,
a2, …, an са коефициенти. Разделящата икономическа повърхност служи като
нагледна геометрична интерпретация на решаващото икономическо правило
(но в тези случаи, когато множеството от значения на икономическите признаци е непрекъснато).

РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited external dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited external dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited external dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited external dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited external relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited external typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited external typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited external typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited internal dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited internal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
(disunited
internal
dialectical
ecotechnomic
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited internal dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited internal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited internal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited internal typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited internal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive derelevant dialectical
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

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

РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited constructive dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited constructive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited constructive dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited constructive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive relevant
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.

РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited constructive typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited constructive typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited constructive typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited derelevant dialectical economic exoingredient)
– вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited derelevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited derelevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited derelevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
разединен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент).
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически
икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен 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);
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(disunited dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(disunited dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен 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);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
разединен външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕИЕНТ*
(disunited dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(disunited dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен 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);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ек(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
соингредиент
ексоингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);

228

1349

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен 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);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен външен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически
икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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File: от РАВЕНСТВО (КД)
до РАЗЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент).
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoal dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoal typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete derelevant dialecti-
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical economic exoingredient)
– вж. диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoplete dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoplete dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoplete dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
7
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete relevant dia8
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoplete typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited ducoplete typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited ducoplete typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular derelevant dia-
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited cellular dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited cellular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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).
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(disunited
cellular
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited cellular dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited cellular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
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).
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular relevant dialectical
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited cellular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен 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 ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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).
РАЗЕДИНЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited cellular typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited massive dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited massive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited massive dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited massive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited massive typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited massive typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited massive typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecocorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited basic dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited basic dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited basic dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited basic dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic typical dialectical eco23
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------corenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited basic typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited basic typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited basic typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited relevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
разединен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

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

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited relevant dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited relevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited relevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);

31

1385

Камен Миркович
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible
derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical economic exoingredient)
– вж. диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited compatible dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited compatible dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited compatible dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited compatible dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

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

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited compatible typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).

36

1390

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited compatible typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен 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);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

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

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен 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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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

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

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited typical dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки)
– във:
разединен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal derelevant
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited unicoal dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);

47

1401

Камен Миркович
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited unicoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (ки) – във:
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited unicoal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited unicoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unicoal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary derelevant
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited unitary dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited unitary dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited unitary dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited unitary dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited unitary typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited unitary typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited entire dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited entire dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited entire dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited entire dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited entire typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited entire typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited entire typical dialectical ecouni60
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------renomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited particular dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited particular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (disunited particular dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (disunited particular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ * (disunited particular dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited particular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (disunited particular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РАЗЕДИНЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (disunited particular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (disunited derelevant dialectical economic cell) – вж. [1] дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икономически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (disunited derelevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1]
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(disunited dialectical ecocorenomic cell) – вж. [1] диалектически икокореномически ексоингредиент, [2] диалектически икокореномически ингредиент и [3]
типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(disunited dialectical economic cell) – вж. [1] диалектически икономически ексоингредиент, [2] диалектически икономически ингредиент и [3] типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(disunited dialectical ecorenomic cell) – вж. [1] диалектически икореномически
ексоингредиент, [2] диалектически икореномически ингредиент и [3] типичен
диалектически икореномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(disunited dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] диалектически икотехномически ингредиент и [3] типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (disunited dialectical ecounirenomic cell) – вж. [1] диалектически икоуниреномически ексоингредиент, [2] диалектически икоуниреномически ингредиент
и [3] типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (disunited relevant dialectical economic cell) – вж. [1] релевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически
икономически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РАЗЕДИНЕНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (disunited relevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1]
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] релевантен
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икотехномически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РАЗКЛОНЕНИЕ (bifurcation) (кд) – във:
ценностнодинамично разклонение.
РАЗКЛОНЯВАНЕ (multiplication /branching/) (кд) – във:
условие за икономическо разклоняване (вж. разклоняващ се икономически процес).
РАЗКЛОНЯВАЩ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (multiplicative
/branching/ economic process) – разклоняващ се процес (multiplicative
/branching/ process), осъществяван от динамична икономическа система; случаен икономически процес, свързан с размножаването (мултиплицирането и
разпространяването) на (и с превръщанията в) определена съвкупност от икономически обекти (интерпретирани като икономически системи). Основното
предположение, което отделя (идентифицира) класа на разклоняващите се
икономически процеси, е схващането за независимост на процеса на икономическото мултиплициране и разпространяване на обектите. Еднороден разклоняващ се икономически процес* (homogeneous multiplicative /branching/
economic process) µ(t) (еднороден във времето процес, който по-нататък се има
предвид в статията) с еднотипни икономически обекти е марковски икономически процес с изброимо множество от икономически състояния 0, 1, 2, … Неговите преходни икономически вероятности pij(t) удовлетворяват допълнителното условие за икономическо разклоняване* (economic multiplication
condition)
pij (t ) =

∑
j1 + j1 +...+ ji

p1 j1 (t ) p1 j2 (t )... p1 ji (t ).

Състоянията 0, 1, 2, … могат да се разглеждат като брой на икономическите
обекти. Величината pij(t), равна на
P{µ (t + t 0 ) = j | µ (t 0 ) = i},

е вероятността i икономически обекта за време t да се превърнат в (да нараснат
на) j икономически обекта. Основен математически (в случая – аналитичен)
инструмент за изследване на разклоняващите се икономически процеси е генериращата икономическа функция
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

F (t ; s ) =

∑ P{µ (t ) = n | µ (0) = 1} s n .
n =0

Важно е и положението, че от условието за икономическото разклоняване произтича равенството
F (t + τ; s ) = F (t ; F (τ; s )).

При разклоняващ се икономически процес с дискретно време*
(multiplicative /branching/ economic process with discrete time) (при цели неотрицателни значения на t) от израза
F (t + τ; s ) = F (t ; F (τ; s ))

следва, че генериращата икономическа функция F(t; s) е t-кратна итерация на
функцията F(s) = F(1; s). При разклоняващ се икономически процес с непрекъснато време (multiplicative /branching/ economic process with continuous
time) t ∈ [0, ∞) и съществува дясна частна производна
∂F (t ; s )
∂t

= f ( s ).
t =0

От релацията
F (t + τ; s ) = F (t ; F (τ; s ))

следва, че функцията F(t; s) удовлетворява диференциалното уравнение
∂F (t ; s )
= f ( F (t ; s )),
∂t

както и началното условие F(0, s) = s.
В случай че A = F ′(1) и a = f ′(1) са крайни величини, тогава математическото очакване E[µ(t)] на броя на икономическите обекти (при предположението µ(0) = 1) е равно на At при разклоняващ се икономически процес с дискретно време и е равно на eat при разклоняващ се икономически процес с непрекъснато време. В зависимост от това, какво е значението на параметрите A или
a, съответният процес е подкритичен разклоняващ се икономически процес* (subcritical multiplicative /branching/ economic process) (когато A < 1, a < 1),
критичен разклоняващ се икономически процес* (critical multiplicative
/branching/ economic process) (когато A = 1, a = 0) или надкритичен разклоняващ се икономически процес* (supercritical /excritical/ multiplicative
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------/branching/ economic process) (когато A > 1, a > 1). В подкритичния и в критичния разклоняващ се икономически процес вероятността за раждане (мултиплициране) на нов икономически обект е равна на единица, а в надкритичния
разклоняващ се икономически процес тя е по-малка от единица. Вж. икономически преход със забрани.

РАЗКЛОНЯВАЩ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (multiplicative
/branching/ economic process) (кф) – във:
еднороден разклоняващ се икономически процес (вж. разклоняващ се
икономически процес);
критичен разклоняващ се икономически процес (вж. разклоняващ се
икономически процес);
надкритичен разклоняващ се икономически процес (вж. разклоняващ
се икономически процес);
подкритичен разклоняващ се икономически процес (вж. разклоняващ
се икономически процес);
разклоняващ се икономически процес;
разклоняващ се икономически процес с дискретно време (вж. разклоняващ се икономически процес);
разклоняващ се икономически процес с непрекъснато време (вж. разклоняващ се икономически процес).
РАЗКЛОНЯВАЩ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС С ДИСКРЕТНО
ВРЕМЕ* (multiplicative /branching/ economic process with discrete time) – вж.
разклоняващ се икономически процес.
РАЗКЛОНЯВАЩ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС С НЕПРЕКЪСНАТО
ВРЕМЕ (multiplicative /branching/ economic process with continuous time) – вж.
разклоняващ се икономически процес.
РАЗКРИТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (discovered
dynamic economic system) – същото като открита динамична икономическа
система.
РАЗКРИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (discovered economic system) –
същото като открита икономическа система.
РАЗКРИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (discovered economic system)
(ки) – във:
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разкрита динамична икономическа система (същото като открита динамична икономимеска система);
разкрита икономическа система (същото като открита икономимеска
система);
разкрита ценностнодинамична икономическа система (същото като открита ценностнодинамична икономимеска система).
РАЗКРИТА ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (discovered worth-dynamic economic system) – същото като открита ценностнодинамична икономимческа система.
РАЗЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ (economic variance
decomposition) (ки) – във:
формула за разлагане на икономическата дисперсия.
РАЗЛАГАНЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕД НА ФУРИЕ, Ж.* (decomposition in Fourier economic series) – същото като взаимноспрегнати икономически интеграли на Ж. Фурие (вж. икономически интеграл на Ж. Фурие).
РАЗЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (decompositing
economic set) – същото като декомпозиране на икономическото множество.
РАЗЛАГАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (decompositing of the elementary economic events
space) – същото като декомпозиране на пространството на елементарните
икономически събития.
РАЗЛИКА (difference) (кд) – във:
разлика между икономически множества;
разлика между лихвения диференциал и форуърдната премия (в межд.);
разлика между лихвения диференциал и форуърдния дисконт (в межд.);
разлика между множества;
разлика между размити икономически множества;
средна икономическа разлика;
РАЗЛИКА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА* (economic sets
difference) – резултат от изваждането на икономически множества. Разликата
между икономически множества е икономическото множеството C и се озна-
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чава с израза C = A \ B, респ. с израза C = A – B, където икономическото множество B се изважда от икономическото множество A.
РАЗЛИКА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (differene on
economic sets) (ки) – във:
разлика между икономически множества;
разлика между размити икономически множества.
РАЗЛИКА МЕЖДУ ЛИХВЕНИЯ ДИФЕРЕНЦИАЛ И ФОРУЪРДНАТА
ПРЕМИЯ (difference between interest-rate differential and forward premium) (в
межд.) – вид състояние на непокрит лихвен паритет на форуърдния валутен
пазар (в межд.), от което печелят валутните арбитражисти (в межд.).
РАЗЛИКА МЕЖДУ ЛИХВЕНИЯ ДИФЕРЕНЦИАЛ И ФОРУЪРДНИЯ
ДИСКОНТ (difference between interest-rate differential and forward discount) (в
межд.) – вид състояние на непокрит лихвен паритет на форуърдния валутен
пазар (в межд.), от което печелят валутните арбитражисти (в межд.).
РАЗЛИКА МЕЖДУ МНОЖЕСТВА (sets difference) – резултат от изваждането на множества. Разликата между множества е множеството C и се означава с израза C = A \ B, респ. с израза C = A – B, където множеството B се изважда от множеството A.
РАЗЛИКА МЕЖДУ МНОЖЕСТВА (sets difference) (ки) – във:
разлика между икономически множества;
разлика между множества.
РАЗЛИКА МЕЖДУ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА* (differene on fuzzy economic sets) – разлика между размитите икономически мно~
~ ~
~ ~
~
~
жества A и B , определена чрез съотношението A − B = A I B , където B е
~
допълнението на размитото икономическо множество B (вж. допълване на
размити икономически множества). Вж. изваждане на икономически множества и разлика между икономически множества.
РАЗЛИКОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР (differencing economic filter) –
вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл.
РАЗЛИЧАВАНЕ (discrimination) (кд) – във:
икономическо различаване.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЛИЧИЕ (distinction) (кд) – във:
размито икономическо отношение на различие;
размито икономическо различие (същото като размито икономическо отношение на различие).
РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ТРУДА (labour wage
differences) (в микр.) – различия в цената на трудовия фактор (в микр.), които
произтичат най-вече от различията в способностите и квалификацията на отделните работници и от условията при които те се трудят. Конкретните причини, които пораждат различията във възнаграждението на труда, се обособяват
в четири групи: първо, различия в природата и характеристиките на работните
места; второ, различия в биологичните и придобитите способности на индивидите, които обуславят различна пределна производителност на труда; трето,
разлика в цената на продукта, който се произвежда от различните работници;
четвърто, наличието на пазарни несъвършенства (към последните спадат: непълната информация за свободните работни места; ниската подвижност на работната сила; отстояването от страна на синдикатите в някои райони за минимално равнище на цената на труда; дискриминацията към труда на малцинствата).
РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ТРУДА (labour wage differences) (ки) – във:
компенсиращи различия във възнаграждението на труда (в микр.);
неизравняващи различия във възнаграждението на труда (в микр.) (същото като некомпенсиращи различия във възнаграждението на труда (в микр.));
некомпенсиращи различия във възнаграждението на труда (в микр.);
различия във възнаграждението на труда (в микр.);
теория за различията във възнаграждението на труда (в микр.);
изравняващи различия във възнаграждението на труда (в микр.) (същото
като компенсиращи различия във възнаграждението на труда (в микр.)).
РАЗЛИЧНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ* (distinctionary
economic fuzziness) – икономическа размитост на размитото икономическо
отношение на различие (на размитото икономическо различие); състояние на
размитост на икономическото отношение на различие. Според нея допълнението на размитото икономическо отношение (вж. допълване на размити
~
икономически отношения) ℜ е такова размито икономическо отношение във
вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономи72
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E , щото
(1) транзитивност
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∧ µ ℜ~ ( x, y ) ∨ µ ℜ~ ( y, z ) ,
y

[

]

(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( y, x),
(3) антирефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, x) = 0,
където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ) и µ ℜ~ ( x, z )

на подредените двойки от елементи към E × E. Вж. размито икономическо
отношение на различие.

РАЗЛОЖЕНИЕ (decomposition) (кд) – във:
канонично разложение на случайния икономически процес;
разложение на периодичната икономическа функция в интеграл на Фурие, Ж.;
разложение от икономически подмножества;
разложение от икономически събития.
РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В
ИНТЕГРАЛ НА ФУРИЕ, Ж.* (periodical economic function decomposition in
Fourier integral) – интегралната формула на Ж. Фурие в икономиката (моделираща определен цикличен икономически процес), представена във вида
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

y ( x) = ∫ [a (λ ) cos λx + b(λ ) sin λx)] dλ ,
0

където:

a (λ ) =

1

∞

π η =∫−∞

y (η ) cos λη dη , b(λ ) =

1

∞

π η =∫−∞

y (η ) sin λη dη .

С y(t) е означен цикличният икономически процес, като

λ=

kπ
πx
и η= .
l
l

Вж. икономически на Ж. Фурие в икономиката.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС
(decomposition on the stochastic /random/ economic process) (ки) – във:
канонично разложение на случайния икономически процес.
РАЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДМНОЖЕСТВА* (decomposition of economic subsets), пълна група от икономически подмножества, декомпозиция от икономически подмножества, – множество от всички икономически подмножества A1, A2, …, Al, на които е разложено дадено икономическо множество A и които по двойки нямат общи елементи помежду си, т.е.
Ai.Aj = Ø, i ≠ j, и
l

A = U Ai .
i =1

Вж. алгебра на икономическите множества.

РАЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (decomposition of economic events space), пълна група от икономически събития, декомпозиция
от икономически събития, – множество от всички случайни икономически
събития A1, A2, …, Al, на които е разложено дадено пространство на елементарните икономически събития и които са несъвместими, т.е. Ai.Aj = Ø (i ≠ j) и
l

E = U Ai .
i =1

Вж. алгебра на случайните икономически събития.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗЛОЖИМ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРЕДПОРЯДЪК
(decomposable
economic preorder) (ки) – във:
разложим размит икономически предпорядък (вж. икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък).
РАЗЛОЖИМ
РАЗМИТ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРЕДПОРЯДЪК*
(decomposable fuzzy economic preorder) – вж. икономическо подотношение на
подобие в размит предпорядък.
РАЗЛОЖИМА МАРКОВСКА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕРИГА* (decomposable /irreducible/ Marcovian economic chain) – марковска икономическа верига,
чиито преходни икономически вероятности pij(t) се отличават със следното
свойство: съществуват такива икономически състояния i ≠ j, щото pij(t) = 0 за
всички t ≥ 0. Разложимостта на марковската икономическа верига е равносилна на разложимостта на матрицата на преходните икономически вероятности P = ||pij|| за марковски икономически вериги с дискретно време (вж.
марковска икономическа верига) и на матрицата на плътностите на преходните икономически вероятности (също)
Q = qij , qij =

dpij (t )
dt

,
t =0

за марковски икономически вериги с непрекъснато време (вж. марковски
икономически процес). Множеството от икономически състояния на разложимата марковска икономическа верига или съдържа несъществени икономически състояния (вж. марковска икономическа верига), или се състои от повече от един клас кореспондиращи си /предаващи, съответствуващи/ икономически състояния (също).

РАЗЛОЖИМА МАТРИЦА (decomposable matrix) – вж. матрица.
РАЗЛОЖИМОСТ НА НОРМИРАНАТА ИНВАРИАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА* (decomposable of the normed invariant economic measure) –
вж. метрична икономическа транзитивност.
РАЗМЕНЕН КУРС (exchange rate) (в межд.) – същото като валутен курс (в
межд.).
РАЗМЕННА КОНЦЕПЦИЯ (exchange conception) – вж. Джеймс Мийд.
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗМЕРНОСТ (dimension) (кд) – във:
размерност на топологичното икономическо пространство.
РАЗМЕРНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО (dimension
of the economic space) (ки) – във:
размерност на топологичното икономическо пространство.
РАЗМЕРНОСТ НА ТОПОЛОГИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (dimension of the topological economic space) X – целочислен топологичен икономически инвариант dim X, който се определя по следния начин. Налице е dim X = – 1 тогава и само тогава, когато X = Ο
/ , т.е. когато топологичното икономическо пространство е празно икономическо множество (вж. икономическо множество). Ако то е непразно икономическо множество, т.е. е непразно топологично икономическо пространство, тогава е
не повече от n-мерно и неговата размерност се означава с dim X ≤ n, ако във
всяко крайно отворено покритие на пространството X [вж. отворено покритие
на икономическо множество (същото като отворено икономическо покритие)]
може да се впише крайно отворено покритие на пространството X с кратност ≤
n + 1, n = 0, 1, 2, … . Пространството X е крайомерно топологичното икономическо пространство* (finite-dimensional topological economic space), ако n =
– 1, 0, 1, 2, … , което се записва с dim X < ∞ .
РАЗМЕРНОСТЕН МНОГОЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (dimensionalitical polynomial of the economic graph) – вж. теория на графите.
РАЗМИТ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФ* (fuzzy economic graph) – такова раз~
мито икономическо множество G от подредени съвкупности от икономически елементи

(x

(1)

, x ( 2) , ..., x ( n )

)

в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически
множества E1 × E2 × ... × En , щото

(

)

(

)

∀ x (1) , x ( 2 ) , ..., x ( n ) ∈ E1 × E2 × ... × En : µG~ x (1) , x ( 2 ) , ..., x ( n ) ∈ M ,
където

x (i ) ∈ Ei , i = 1,2,..., n,
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------а M е множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството
на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж.
размито икономическо множество) на подредените съвкупности от елементи
към E1 × E2 × ... × En , така че

~
G ∈ E1 × E2 × ... × En
и то приема своите значения в M. Когато n = 2, размитият икономически
~
граф е такова размито икономическо множество G от подредени двойки от
икономически елементи (x, y) в качеството му на подмножество на прякото
произведение от икономически множества E1 × E2 , щото

∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ G~ ( x, y ) ∈ M ,
~
където x ∈ E1 , y ∈ E2 , така че G ∈ E1 × E2 и то приема своите значения в M.

РАЗМИТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛУПРЕДПОРЯДЪК* (fuzzy economic
semi-preorder) – същото като размито икономическо отношение на полупредпорядък.
РАЗМИТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОРЯДЪК* (fuzzy economic order) – същото
като размито икономическо отношение на порядък.
РАЗМИТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОРЯДЪК (fuzzy economic order) (ки) – във:
размит икономически порядък (същото като размито икономическо отношение на порядък);
съвършен размит икономически порядък (същото като съвършено размито икономическо отношение на порядък).
РАЗМИТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДПОРЯДЪК* (fuzzy economic preorder) –
същото като размито икономическо отношение на предпорядък.
РАЗМИТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДПОРЯДЪК (fuzzy economic preorder)
(ки) – във:
антирефлексивен размит икономически предпорядък (същото като антирефлексивно размито икономическо отношение на предпорядък);
нерефлексивен размит икономически предпорядък (същото като размито
икономическо отношение на полупредпорядък);
разложим размит икономически предпорядък (вж. икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размит икономически предпорядък (същото като размито икономическо
отношение на предпорядък).

РАЗМИТА ИКОНОМИКА* (fuzzy economy) – икономика, съвкупностите в
която (вж. множество) се интерпретират като размити икономически множества. При нея икономическите обекти са размити икономически обекти* (fuzzy economic objects), а икономическите системи – размити икономически системи* (fuzzy economic systems). От тази гледна точка се разграничават неразмита икономика* (non-fuzzy economy) (традиционна, обикновена икономика) и размита икономика. Съвкупностите в неразмитата икономика са неразмити икономически множества* (non-fuzzy economic sets). В
последната икономическите обекти са неразмити икономически обекти*
(non-fuzzy economic objects), а икономическите системи – неразмити икономически системи* (non-fuzzy economic systems). Тъй като в по-общ кантекст
неразмитите множества са частен случай на размитите, то неразмитата икономика е частен случай на размитата.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНАЛОГИЯ* (fuzzy economic analogy) –
същото като размито икономическо отношение на аналогия.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИРЕФЛЕКСИЯ* (fuzzy economic
antireflection) – същото като размито икономическо отношение на антирефлексия (вж. и антирефлексивно размито икономическо отношение на предпорядък).
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИРЕФЛЕКСИЯ (fuzzy economic
antireflection) (ки) – във:
размита икономическа антирефлексия (същото като размито икономическо отношение на антирефлексия, (вж. и антирефлексивно размито икономическо отношение на предпорядък);
симетрична размита икономическа антирефлексия (същото като симетрично размито икономическо отношение на антирефлексия);
транзитивна размита икономическа антирефлексия (същото като транзитивно размито икономическо отношение на антирефлексия).
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИСИМЕТРИЯ* (fuzzy economic antisimmetry) – същото като размито икономическо отношение на антисиметрия и като антисиметрично размито икономическо отношение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИСИМЕТРИЯ (fuzzy economic antisimmetry) (ки) – във:
размита икономическа антисиметрия (същото като размито икономическо отношение на антисиметрия и като антисиметрично размито икономическо отношение);
рефлексивна размита икономическа антисиметрия (същото като рефлексивно размито икономическо отношение на антисиметрия);
съвършена размита икономическа антисиметрия (същото като съвършено антисиметрично размито икономическо отношение);
транзитивна размита икономическа антисиметрия (същото като транзитивно размито икономическо отношение на антисиметрия).
РАЗМИТА
ИКОНОМИЧЕСКА
АНТИТРАНЗИТИВНОСТ*
(fuzzy
economic antitransitivity) – същото като размито икономическо отношение на
антирефлексия.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИТРАНЗИТИВНОСТ (fuzzy economic
antitransitivity) (ки) – във:
размита икономическа антитранзитивност (същото като размито икономическо отношение на антирефлексия);
рефлексивна размита икономическа антитранзитивност (същото като
рефлексивно размито икономическо отношение на антитранзитивност);
симетрична размита икономическа антитранзитивност (същото като
симетрично размито икономическо отношение на антитранзитивност).
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ* (fuzzy economic
equivalence /equivalency/) – същото като размито икономическо отношение на
подобие.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА НЕСИМЕТРИЯ* (fuzzy economic
asymmetry) – същото като асиметрично размито икономическо отношение.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФЛЕКСИЯ* (fuzzy economic reflection) –
същото като рефлексивно размито бинарно икономическо отношение.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИМЕТРИЯ* (fuzzy economic symmetry) –
същото като симетрично размито бинарно икономическо отношение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА СЪПОСТАВИМОСТ* (fuzzy economic
juxtaposibility) – същото като размито икономическо отношение на съпоставимост.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНЗИТИВНОСТ* (fuzzy economic
transitivity) – същото транзитивно размито бинарно икономическо отношение.
РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА ХОМОТЕТИЯ* (fuzzy economic homothety)
– същото като размито икономическо отношение на подобие.
РАЗМИТО БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (fuzzy binary
~
economic relation) (*) – такова размито икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y), последното в качеството му на подмножество
на прякото произведение от икономически множества E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ ℜ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
където x ∈ E1 , y ∈ E2 , така че ℜ ∈ E1 × E2 и то приема своите значения в M (вж.
бинарно икономическо отношение, обикновено означавано с xRy или с aRb). С
M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито икономическо множество) µℜ~ ( x, y ) на подредените съвкупности от елементи към E1 × E2 .
Да приемем, че E1 = E2 = E и че M = [1, 2]. Тогава: (1) когато

∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
е налице симетрично размито бинарно икономическо отношение*
(symmetric fuzzy binary economic relation); (2) когато

∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1,
е налице рефлексивно размито бинарно икономическо отношение*
(reflexive fuzzy binary economic relation); (3) когато

∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ) )] ,
y
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е налице транзитивно размито бинарно икономическо отношение*
(transitive fuzzy binaryeconomic relation). Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като

µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y

където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”.
По-значимите видове на размитото бинарно икономическо отношение са
показани във фигурите 1, 2, и 3. Това са транзитивно бинарно размито икономическо отношение, рефлексивно размито бинарно икономическо отношение, симетрично бинарно размито икономическо отношение, размит
икономически порядък, размито икономическо различие, размита икономическа аналогия, размито икономическо подобие (размита икономическа еквивалентност), размит икономически предпорядък (размита икономическа подреденост), размито икономическо сходство, размита икономическа съпоставимост, транзитивна размита икономическа антисиметрия, транзитивна размита икономическа антирефлексия, рефлексивна размита икономическа антисиметрия, рефлексивна размита икономическа антитранзитивност, симетрична размита икономическа антирефлексия, симетрична размита икономическа антитранзитивност, размита икономическа антисиметрия, размита икономическа антирефлексия, размита икономическа антитранзитивност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Антирефлексивна и
антисиметрична размита икономическа
транзитивност

Транзитивно размито
бинарно икономическо отношение

Размит икономически порядък

Размито икономическо различие

Рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение

Симетрично размито
бинарно икономическо отношение

Антитранзитивна и
антисиметрична размита икономическа
рефлексия

Антитранзитивна и
антирефлексивна
размита икономическа симетрия

Размито икономическо подобие
(еквивалентност)

Размита икономическа аналогия

Фиг. 1. Видове на размитото бинарно икономическо отношение (първа част)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Транзитивна размита
икономическа антисиметрия

Транзитивна размита
икономическа антирефлексия

Размита икономическа
подреденост
(предпорядък)

Размита икономическа съпоставимост

Рефлексивна размита
икономическа антисиметрия

Симетрична размита
икономическа антирефлексия

Рефлексивна размита
икономическа антитранзитивност

Симетрична размита
икономическа антитранзитивност

Размито икономическо сходство

Фиг. 2. Видове на размитото бинарно икономическо отношение (втора част)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Размита икономическа антисиметрия

Размита икономическа
антирефлексия

Размита икономическа антитранзитивност

Фиг. 3. Видове на размитото бинарно икономическо отношение (трета част)

На примера на размитото бинарно икономическо отношение се разграничават няколко вида проекция на размитото икономическо отношение*
~
(projection of the fuzzy economic relation) ℜ – локална (в т.ч. първа и втора),
минимална, глобална (в т.ч. и нормална и субнормална). Първата проекция
на размитото икономическо отношение* (first projection of the fuzzy
~
economic relation) ℜ се определя от функцията на икономическата принадлежност
(1)
µℜ
~ ( x ) = V µ ~ ( x, y ) = max µ ~ ( x, y ),
ℜ
ℜ
y

y

а втората проекция на размитото икономическо отношение* (second
~
projection of the fuzzy economic relation) ℜ се определя от функцията на икономическата принадлежност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------( 2)
µℜ
~ ( y ) = V µ ~ ( x, y ) = max µ ~ ( x, y ),
ℜ
ℜ
x

x

като двете са разновидности на локалната проекция на размитото иконо~
мическо отношение* (local projection of the fuzzy economic relation) ℜ . От
своя страна глобалната проекция на размитото икономическо отношение*
~
(global projection of the fuzzy economic relation) ℜ се определя от функцията на
икономическата принадлежност

~
h (ℜ) = V V µ ℜ~ ( x, y ) = max max µℜ~ ( x, y ),
x y

x

y

респ. от функцията

~
h (ℜ) = V V µℜ~ ( x, y ) = max max µℜ~ ( x, y ).
y x

y

x

~
Когато h(ℜ) = 1, тогава е налице нормална проекция на размитото икономическо отношение* (normal projection of the fuzzy economic relation) [респ.
нормално размито икономическо отношение* (normal fuzzy economic
~
relation)], а когато h(ℜ) < 1, тогава е налице субнормална проекция на размитото икономическо отношение* (subnormal projection of the fuzzy economic
relation) [респ. субнормално размито икономическо отношение* (subnormal
fuzzy economic relation)].
Носител на размитото икономическо отношение* (economic fuzzy
~
relation support) ℜ е обикновеното икономическо множество от подредени
двойки (x, y), за които функцията на икономическата принадлежност е положителна, т.е.
~
R(ℜ) = {( x, y ) | µℜ~ ( x, y ) > 0}.

РАЗМИТО БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (fuzzy binary
economic relation) (ки) – във:
размито бинарно икономическо отношение;
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
симетрично размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------транзитивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение).
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (fuzzy economic set) – ико~
номическо множество A, за което степента на принадлежност µ A~ ( x) на даден
икономически елемент x към него може да приема всякакви значения между 0
и 1. За разлика от размитото множество, при обикновеното икономическо
множество (наричано навсякъде само икономическо множество) даден икономически елемент може или само да му принадлежи, или само да не му принадлежи, т.е. степента на принадлежността към него е или 0, или 1. Това показва, че обикновеното икономическо множество е частен случай на размитото икономическо множество. Размитото икономическо множество се
определя като множеството от подредени двойки {( x, µ A~ ( x))}. Например
~
икономическият елемент x може да не принадлежи на множеството A (тогава
µ A~ ( x) е равно на нула); или той може би му принадлежи в малка степен (тогава µ A~ ( x) е близко до нула); или той може по-малко или повече да му принадлежи (тогава µ A~ ( x) не е много близко до нула, но не и много близко до
единица); или може в значителна степен да му принадлежи (тогава µ A~ ( x) е
близко до единица); или може да му принадлежи (тогава µ A~ ( x) е равно на
единица). В общия случай принадлежността на икономическия елемент x към
~
~
размитото икономическо множество A се означава с x ∈ A или просто с
µ A~ ( x )

~
x ∈ A . Най-голям принос в разработването на теорията на размитите множестµ A~

ва имат Л. А. Заде (L. A. Zadeh) и А. Кофман (A. Kaufmann).
Според Л. А. Заде степента на принадлежност (membership degree)
µ A~ ( x) на икономическия елемент x към размитото икономическо множество
~
A се интерпретира като характеристична функция на икономическата
принадлежност* (characteristic function of the economic membership) или просто като функция на икономическата принадлежност* (economic membership function). Тя е обобщение на характеристичната икономическа функция.
Да приемем, че µ A~ ( x) приема своите значения в множеството на икономи-

ческите принадлежности* (economic memberships set) M. Тогава x приема
значения в M посредством функциите µ A~ ( x), т.е. x се изобразява в M. Налице е
икономическото изображение, респ. икономическата функция x → M . Така че
µ A~
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------~
x → M . Така че размитото икономическо множество A е множеството от
µ A~

подредените двойки

{( x, µ A~ ( x))} = {( x | µ A~ ( x))},
където характеристичната функция на икономическата принадлежност µ A~ ( x)
приема своите значения в напълно подреденото множество на икономическите
принадлежности M. В някои случаи множеството M приема своите значения в
~
~
двустранно затворения интервал [0, 1]. Тогава (1) x∈ A означава, че x ∈ A, т.е.
1
~
~
~
че x е елемент (принадлежи) на A, (2) x∉ A означава, че x ∈ A, т.е. че x не е
0
~
~
елемент (не принадлежи) на A, (3) например x ∈ A означава, че x е елемент
0,7
~
(принадлежи) на A със степен 0,7, и т.н. Вж. размито икономическо отношение и размито бинарно икономическо отношение.
Същността на размитите икономически множества е свързана с икономическото доминиране. Икономическото доминиране (същото като отношение
на икономическо доминиране) е такова икономическо отношение v′ ~
f v на
преобладаване на една икономическа съвкупност v = {k1 , k2 ..., kn } над друга
икономическа съвкупност v′ = {k1′, k2′ ..., kn′ } от числа, което е налице тогава и
само тогава, когато k1′ ≥ k1 , k2′ ≥ k2 ..., kn′ ≥ kn и където ki и k ′, i = 1, 2, ..., n, принадлежат на едно и също напълно-подредено икономическо множество K, а
отношението на икономически порядък в K се означава с ≥ . Символите ≥ и ~
f
се използват още за означаване на нестрогото отношение на икономически
порядък (non-strong /non-strict/ economic order relation), първият при съпоставяне на елементи, а вторият – при съпоставяне на множества. От своя страна,
символите > и f се използват за означаване на строгото отношение на икономически порядък.
От своя страна, строгото икономическо доминиране (същото като строго
отношение на икономическо доминиране) е такова икономическо отношение
v′ f v на преобладаване на една икономическа съвкупност v = {k1 , k2 ..., kn } над
друга икономическа съвкупност v′ = {k1′, k2′ ..., kn′ } от числа, което е налице тогава и само тогава, когато (1)
k1′ ≥ k1 , k2′ ≥ k2 ..., kn′ ≥ kn

и където ki и k ′, i = 1, 2, ..., n, принадлежат на едно и също напълно-подредено
икономическо множество K, а отношението на икономически порядък в K се
означава с ≥ , и (2) поне за едно от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------k1′ ≥ k1 , k2′ ≥ k2 ..., kn′ ≥ kn
е налице строго отношение на икономически порядък >. Символите > и f се
използват за означаване на строгото отношение на икономически порядък,
първият при съпоставяне на елементи, а вторият – при съпоставяне на множества. Вж. икономическо доминиране.

Операции между размити икономически множества
На операциите между обикновените икономически множества съответстват определени операции между размитите икономически множества. Това
са такива операции като включване, равенство, допълване, пресичане, обединяване, дизюнктивна сума, разлика, алгебрично произведение и други подобни.
(1) Включването на размити икономически множества (inclusion of the
fuzzy economic sets) е вид операция между размити икономически множества,
кореспондираща по определен начин с понятията за включване на икономическо множество и включено икономическо множество. Нека E е икономическо
~
~
множество, A и B са размити икономически множества, които са подмножества на E, M е множеството на икономическите принадлежности (вж. размито икономическо множество) и µ A~ ( x) и µ B~ ( x) са характеристичните

функции на икономическите принадлежности (също) на икономическите
~
~
елементи x на размитите множества A и B (следователно и на E), като µ A~ ( x)
~
и µ B~ ( x) приемат своите значения в M. Размитото икономическо множество A
е включено размито икономическо множество (inclused fuzzy economic set)
~
(то се съдържа) в B , ако
∀x ∈ E : µ A~ ( x) ≤ µ B~ ( x).

Прието е включването на размити икономически множества да се означа~ ~
~~ ~
ва с A ⊂ B или още с A ⊂
B . Строго включване на размити икономически
множества* (strong /strict/ inclusion of the fuzzy economic sets) има, когато поне
едно от неравенствата
∀x ∈ E : µ A~ ( x) ≤ µ B~ ( x)
~
~
е строго, т.е. е ∀x ∈ E : µ A~ ( x) < µ B~ ( x). То се означава с A ⊂⊂ B или още с
~ ~~ ~
A⊂
⊂ B.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Равенството между размити икономически множества е вид операция между размити икономически множества, кореспондираща по определен
начин с понятието за тъждественост между икономически множества. Нека
~
~
E е икономическо множество, A и B са размити икономически множества,
които са подмножества на E, M е множеството на икономическите принадлежности и µ A~ ( x) и µ B~ ( x) са характеристичните функции на икономическите
~
принадлежности на икономическите елементи x на размитите множества A и
~
B (следователно и на E), като µ A~ ( x) и µ B~ ( x) приемат своите значения в M.
~
~
Размитите икономически множества A и B са равни тогава и само тогава, когато
∀x ∈ E : µ A~ ( x) = µ B~ ( x).

Прието е равенството между размити икономически множества да се оз~ ~
~ ~
начава с A = B или още с A ~
= B . Ако поне при един икономически елемент x
от E равенството µ A~ ( x) = µ B~ ( x) не се удовлетворява, тогава има неравенство

между размити икономически множества* (fuzzy economic sets inequality) и
~ ~
~ ~
то се означава с A ≠ B или още с A ~
≠ B.
(3) Допълнението на икономическото множество до множеството X е
поставеното в съответствие на икономическото множество M, което е подмножество M ⊂ X на даденото икономическо множество X, друго икономическо множество N, което също е подмножество N ⊂ X на даденото множество
X, така че, ако са известни M и N, по някакъв начин може да се възстанови
множеството X. Допълнението на икономическото множество N е резултат
от операцията допълване на икономическото множество, означава се с N =
CXM или още с N = X\M (т.е. е резултат от изваждането на икономически
множества X\M; при което M се изважда от X) и се състои от всички икономически елементи x ∈ X , които не принадлежат на M. За допълнението N =
CXM е валиден принципът на двойствеността, т.е. че



C X  U M λ  = I (C X M λ ).
λ
 λ
(4) Допълването на размити икономически множества е вид операция
между размити икономически множества, кореспондираща по определен начин с понятията за допълване на икономическо множество и допълнение на
~
~
икономическото множество. Нека E е икономическо множество, A и B са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размити икономически множества, които са подмножества на E, M = [0, 1] е
множеството на икономическите принадлежности и µ A~ ( x) и µ B~ ( x) са характеристичните функции на икономическите принадлежности на икономическите
~
~
елементи x на размитите множества A и B (следователно и на E), като µ A~ ( x)
~
и µ B~ ( x) приемат своите значения в M. Размитите икономически множества A
~
и B се допълват едно друго в E, ако
∀x ∈ E : µ B~ ( x) = 1 − µ A~ ( x).

Прието е допълването на размити икономически множества да се означава
~ ~
~
~
~
~ ~
с B = A или още с A = B . . При това ( A ) = A. Тук множеството A е допълнение на размитото икономическо множество* (fuzzy economic set
~
~
complement) B до множеството E, респ. B е допълнение на размитото иконо~
мическо множество A до множеството E.

(5) Пресичането на размити икономически множества е вид операция
между размити икономически множества, кореспондираща по определен начин с понятията за пресичане на икономически множества и сечение на ико~
~
номическите множества. Нека E е икономическо множество, A и B са размити икономически множества, които са подмножества на E, M = [0, 1] е множеството на икономическите принадлежности и µ A~ ( x) и µ B~ ( x) са характеристичните функции на икономическите принадлежности на икономическите
~
~
елементи x на размитите множества A и B (следователно и на E), като µ A~ ( x)
и µ B~ ( x) приемат своите значения в M. Пресичането на размитите иконо~ ~
~~ ~
~
~
мически множества A и B , означавано с A I B или още с A I B , е извеждането на най-голямото размито икономическо множество (означавано също с
~ ~
~
~
A I B ), което се съдържа едновременно в A и B . Това най-голямо множество
се означава като сечение на размитите икономически множества* (fuzzy
~
~
economic sets meet) A и B и е резултат от тяхното пресичане. То се определя
със зависимостта

∀x ∈ E : µ A~ I B~ ( x) = min (µ A~ ( x), µ A~ ( x) ).
~ ~
От тази зависимост и като се има предвид A I B се извежда твърдението
~
~ ~
~
∀x ∈ E : x ∈ A и x ∈ B ⇒ x ∈ A I B .
µ A~

µ B~
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Обединяването на размити икономически множества е вид операция
между размити икономически множества, кореспондираща по определен начин с понятията за обединяване на икономически множества и обединение на
~
~
икономическите множества. Нека E е икономическо множество, A и B са
размити икономически множества, които са подмножества на E, M = [0, 1] е
множеството на икономическите принадлежности и µ A~ ( x) и µ B~ ( x) са характеристичните функции на икономическите принадлежности на икономическите
~
~
елементи x на размитите множества A и B (следователно и на E), като µ A~ ( x)
и µ B~ ( x) приемат своите значения в M. Обединяването на размитите иконо~ ~
~~ ~
~
~
мически множества A и B , означавано с A U B или още с A U B , е извеждането на най-малкото размито икономическо множество (означавано също с
~ ~
~
~
A U B ), което се съдържа както в A , така и в B . Това най-малко множество се
означава като обединение на размитите икономически множества* (fuzzy
~
~
economic sets join) A и B и е резултат от тяхното обединяване. То се определя
със зависимостта

∀x ∈ E : µ A~ U B~ ( x) = max (µ A~ ( x), µ A~ ( x) ).
~ ~
От тази зависимост и като се има предвид A U B се извежда твърдението
~
~ ~
~
∀x ∈ E : x ∈ A и x ∈ B ⇒ x ∈ A U B .
µ A~

µ B~

µ A~ U B~

(7) Дизюнктивната сума от размити икономически множества е сума от
~
~
размитите икономически множества A и B , определена чрез термините за
обединяване на размити икономически множества и пресичане на размити
икономически множества. Дизюнктивна сума от размити икономически
множества има вида

) (

(

)

~ ~ ~ ~
~
A⊕B = AIB U A IB,
~
~
където A и B са, съответно, допълненията на размитите икономически мно~ ~
жества A и B (вж. допълване на размити икономически множества).
(8) Разликата между размити икономически множества е разлика между
~
~
размитите икономически множества A и B , определена чрез съотношение~ ~
~ ~
~
то A − B = A I B , където B е допълнението на размитото икономическо мно~
жество B (вж. допълване на размити икономически множества). Вж. също
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изваждане на икономически множества и разлика между икономически множества.

(9) Множеството от размити икономически множества (при крайни
~
икономически множества) е множество P(E ) [където P( E ) ⊂ P ( E ) ] от всички
размити икономически подмножества на крайното икономическо множество
Е с крайно множество на икономическите принадлежности M. Ако m е мощността на Е и n е мощността на M (вж. мощност на икономическо множество), тогава мощността на множеството от размити икономически множества P(E ) е mn. Структурата на размитите икономически множества представлява векторна икономическа решетка* (vectorial economic lattice) (вж.
икономическа решетка). Същото се отнася и до структурата на множеството
от размити икономически множества. {Векторната икономическа решетка
(същото като векторна икономическа структура) е частично подредено
действително (реално) векторно /линейно/ икономическо пространство с отношение на икономически порядък, определящо икономическата решетка.}
За размитите подмножествата на множеството E в качеството им на подмножества на множеството от размити икономически множества, например за
~ ~ ~
размитите икономически подмножества A, B и C , са валидни следните икономически свойства и икономически закони:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
[1] A I B = B I A и A U B = B U A (комутативен закон в икономиката);
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
[2] ( A I B ) I C = A I ( B I C ) и ( A U B ) U C = A U ( B U C ) (асоциативен
закон в икономиката);
~ ~ ~
~ ~ ~
[3] A I A = A и A U A = A (закони на идемпотентността в икономиката);
~
~ ~
~ ~
~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
[4] A I ( B U C ) = ( A I B ) U ( A I C ) и A U ( B I C ) = ( A U B ) I ( A U C ) (дистрибутивен закон в икономиката);
~ ~
~
~ ~
[5] A U Ο
/ = A, A I E = A и A U E = E ;
~
~
[6] ( A ) = A [икономическа инволюция (същото като инволюция на икономическото съответствие)];
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
[7] ( A I B ) = A U B и ( A U B ) = A I B (закони на де Морган в икономиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(10) Алгебричното произведение на размитите икономически множества
~ ~
~~
A и B се означава с A.B и се определя със зависимостта
∀x ∈ E : µ A~ .B~ ( x) = µ A~ ( x) . µ B~ ( x) .
От своя страна алгебричната сума на размитите икономически множества
~ ~
~ ~
A и B се означава с A +ˆ B и се определя със зависимостта

∀x ∈ E : µ A~ +ˆ B~ ( x) = µ A~ ( x) + µ B~ ( x) − µ A~ ( x) .µ B~ ( x) .
За тях са валидни следните икономически свойства и икономически закони:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
[1] A . B = B . A и A +ˆ B = B +ˆ A (комутативен закон в икономиката);
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
[2] ( A . B ) .C = A . ( B . C ) и ( A +ˆ B ) +ˆ C = A +ˆ ( B +ˆ C ) (асоциативен закон в
икономиката);
~
~
~ ~
~ ~
[4] A . Ο
/ =Ο
/ , A +ˆ Ο/ = A, A . E = A и A +ˆ E = E ;

~
~
[5] ( A ) = A [икономическа инволюция (същото като инволюция на икономическото съответствие)];
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
[1] ( A . B ) = A +ˆ B и ( A +ˆ B ) = A . B (закони на де Морган в икономиката).

Икономическа размитост
Икономическата размитост е състоянието на отклонение на размитото
икономическо множество от обиктновеното икономическо множество. Във
връзка с това възниква употребата на няколко специфични икономически понятия, които са изяснени по-долу.

(1) Икономическо множество, близко до размито икономическо мно~
жество е означавано с A обикновено икономическо множество A, разположено на най-малко Евклидово разстояние до размито икономическо множес~
тво A [т.е. което има най-малка относителна Eвклидова икономическа
норма (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества)]. То е такова обикновено икономическо множество, за което
0,
ако µ A~ ( xi ) < 0,5 ,

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

A i
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като по принцип се приема, че µ A~ ( xi ) = 0, ако µ A~ ( xi ) = 0,5 , където величините
от типа µ A~ ( x) са характеристични функции на икономическата принадлежност на съответния елемент към икономическото множество, респ. към размитото икономическо множество.

(2) Индикаторът за икономическа размитост е икономически индикатор, който показва степента на отклонение (на размиване) на размитото ико~
~
номическо множество A от обикновеното икономическо множество A (когато те са равномощни). Такива индикатори са, например, относителното линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества и
относителното квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества) (ако се приеме, че едното от тях е обикновено множество). За
икономическо множество, близко до размито икономическо множество индикаторът за икономическа размитост приема формата на индекс за икономическа размитост* (economic fuzziness index), който при линейния случай
има вида
~ 2 ~ ~
ν A = d ( A, A ),
n

( )

а при квадратичния случай – вида

2 ~ ~
~
ηA =
e( A, A ).
n

( )

Същите два израза могат да се представят и във вида

~ 2 n
ν A = ∑ min µ A~ ( x), µ A~ ( x) ,
n x =1

(

( )

2
~
ηA =
n

( )

)

n

∑ min (µ A~ ( x), µ A~ ( x) ).
x =1

Друг индикатор за икономическа размитост е ентропийната оценка на
икономическата размитост* (entropy estimation of the economic fuzziness). Тя
се основава на формулата за информационната икономическа ентропия (вж. и
икономическа ентропия)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------N

H ( p1 , p2 , ..., p N ) = −∑ pi ln pi ,
i =1

където p1 , p2 , ..., p N са икономическите вероятности на различните състояния
(изходи) на икономическата система, а H ( p1 , p2 , ..., p N ) е ентропията на икономическата система. Икономическата ентропия ще приема значения между 0
и 1, ако се приложи формулата

H ( p1 , p2 , ..., p N ) = −

1 N
∑ pi ln pi .
ln N i =1

Да означим с

π A~ ( xi ) =

µ A~ ( xi )
N

∑ µ A~ ( xi )
i =1

вероятностите на икономическите принадлежности µ A~ ( xi ) на размитото
~
икономическо множество A. Тогава формулата за определяне на ентро~
пийната оценка на икономическата размитост на множеството A има вида

H (π A~ ( x1 ), π A~ ( x2 ), ..., π A~ ( xN ) ) = −

1 N
∑ π ~ ( x2 ). ln π A~ ( x2 ) =
ln N i =1 A

 N

 N
 N
~
~
~ ( xi ). ln µ ~ ( xi )  .
=
µ
(
x
)
.
ln
µ
(
x
)
−
µ


∑
∑
∑

i
i


N
A
A
A
A
 i =1
 i =1

ln N ∑ µ ~ ( x )  i =1
1

i =1

A

i

(3) Равнището на икономическото множество е равнището α на достигане на икономическите принадлежности (вж. размито икономическо множество) на елементите на някакво подмножество Aα до икономическите принадлежности µ A~ ( x) на елементите на дадено размито икономическо множест~
во A. Подмножеството Aα се интерпретира като обикновено икономическо
множество на α-равнище, т.е. Aα = (x, µ A~ ( x) ≥ α ). Икономическо множество
Aα 2 с равнище α2 е включено в икономическо множество Aα1 с не по-голямо
равнище α1, т.е. α 2 ≥ α1 ⇒ Aα 2 ⊂ Aα1 (вж. включване на икономическо мно~
жество). Всяко размито икономическо множество A може да се декомпозира
на произведение от обикновени икономически множества [вж. декомпозиция
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от икономически подмножества (същото като разложение от икономически
подмножества)] по изразяващи равнището коефициенти αi:
~
A = max [α1 Aα1 , α 2 Aα 2 , ..., α n Aα n ], 0 < α i ≤ 1, i = 1, 2, ..., n.
αi

Обратно, от посочените обикновени икономически множества, подредени в
последователността A1 ⊂⊂ A2 ⊂⊂ ... ⊂⊂ An , заедно с подредени съответно значения α1 , α 2 ,..., α n , може да се синтезира отново изходното размито икономи~
ческо множество A.

(4) Икономическата размитост е състояние на частично-подредена икономическа вероятностност на размитото икономическо множество (интерпретирано в контекста на векторната икономическа решетка), което (състояние) е определяно (идентифицирано, измервано) чрез някакво обобщено отклонение на характеристичните функции на икономическа принадлежност (вж.
размито икономическо множество) на елементите на размитото икономичес~
ко множество A от тези на обикновеното икономическо множество A (вж. индикатор за икономическа размитост). Икономическата размитост е основно свойство на размитите икономически множества. Посоченото определение се разпростира и върху размития икономически граф и размитото икономическо отношение, тъй като те са разновидности на размитото икономическо множество. Според нейната природа при размитото бинарно икономическо отношение (значи и при размития бинарен икономически граф) се разграничават симетрична икономическа размитост, рефлексивна икономическа
размитост, транзитивна икономическа размитост, антирефлексивна икономическа размитост, антисиметрична икономическа размитост, предпорядкова икономическа размитост, порядкова икономическа размитост,
сходствена икономическа размитост, разликова икономическа размитост,
подобникова икономическа размитост и т.н.

Размити икономически отношения
Икономическите отношения могат да бъдат адекватно идентифицирани и
пълноценно да бъдат изследвани най-вече в термините на размитите икономически множества. Тук централно място заема понятието за размито икономическо отношение (размит икономически граф), в т.ч. и бинарното размито
икономическо отношение, както и техните производни.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Размитият икономически граф (fuzzy economic graph) е такова разми~
то икономическо множество G от подредени съвкупности от икономически
елементи x (1) , x ( 2) , ..., x ( n ) в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E1 × E2 × ... × En , щото

(

)

(

)

(

)

∀ x (1) , x ( 2 ) , ..., x ( n ) ∈ E1 × E2 × ... × En : µG~ x (1) , x ( 2 ) , ..., x ( n ) ∈ M ,
където x (i ) ∈ Ei , i = 1,2,..., n, а M е множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите
принадлежности) на подредените съвкупности от елементи към
~
E1 × E2 × ... × En , така че G ∈ E1 × E2 × ... × En и то приема своите значения в M.
Когато n = 2, размитият икономически граф е такова размито икономическо
~
множество G от подредени двойки от икономически елементи (x, y) в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E1 × E2 , щото

∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ G~ ( x, y ) ∈ M ,
~
където x ∈ E1 , y ∈ E2 , така че G ∈ E1 × E2 и то приема своите значения в M.
Под пряко произведение (наричано още Декартово произведение) се разбира означавано с X × Y произведение на две непразни множества (вж. празно множество) X и Y, съставено от всички подредени двойки от вида (x, y), където x ∈ X и y ∈ Y , т.е. X × Y = {( x, y ) | x ∈ X , y ∈ Y }. За произволен, но краен
брой от n множества обикновено се използва означението
n

∏ X i = X 1 × X 2 × ... × X n .
i =1

(2) Размитото икономическо отношение е размит икономически граф,
обяснен в термините на икономическото отношение в икономическото мно~
жество. То е такова размито икономическо множество R от подредени съвкупности от икономически елементи x (1) , x ( 2) , ..., x ( n ) (наречено n-арно размито икономическо отношение) в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E1 × E2 × ... × En , щото

(

(

)

)

(

)

∀ x (1) , x ( 2) , ..., x ( n ) ∈ E1 × E2 × ... × En : µℜ~ x (1) , x ( 2) , ..., x ( n ) ∈ M ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където x (i ) ∈ Ei , i = 1,2,..., n, а M е множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито икономическо множество) на
подредените съвкупности от елементи към E1 × E2 × ... × En , така че
~
ℜ ∈ E1 × E2 × ... × En и то приема своите значения в M. (Вж. размито бинарно
икономическо отношение.)

(3) Включването на размити икономически отношения е вид операция
между размити икономически отношения, кореспондираща по определен начин с понятията за включване на икономическо множество и включено икономическо множество. Нека E1 × E2 е пряко произведение от икономическите
множества E1 и E2, чиито елементи са сътветно x и y. Размитото икономи~
ческо отношение е такова размито икономическо множество ℜ от подредени
двойки от икономически елементи (x, y) (наречено бинарно размито икономи~
ческо отношение xℜy ) в качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
така че ℜ ∈ E1 × E2 и то приема своите значения в M, което е множеството на
~
икономическите принадлежности. От своя страна ℵ е друго размито икономическо отношение, състоящо се от такива подредени двойки (x, y), също в качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℵ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
~
така че ℵ ∈ E1 × E2 . Размитото икономическо отношение ℜ е включено размито икономическо отношение* (inclused fuzzy economic relation) (то се съ~
държа) в размитото икономическо отношение ℵ , ако
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ ℜ~ ( x, y ) ≤ µℵ~ ( x, y ).
Прието е включването на размити икономически отношения да се означава
~ ~
~ ~~
с ℜ ⊂ ℵ или още с ℜ ⊂
ℵ . Строго включване на размити икономически
отношения* (strong /strict/ inclusion of the fuzzy economic relations) има тогава,
когато поне едно от неравенствата ∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ ( x, y ) ≤ µℵ~ ( x, y ) е строго, т.е. е

∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ ℜ~ ( x, y ) < µℵ~ ( x, y ).

98

1452

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------~
~
~ ~~ ~
То се означава с ℜ ⊂⊂ ℵ или още с ℜ ⊂
⊂ ℵ.
(4) Обединяването на размити икономически отношения е вид операция
между размити икономически отношения, кореспондираща по определен начин с понятията за обединяване на икономически множества и обединение на
икономическите множества. Нека E1 × E2 е пряко произведение от икономическите множества E1 и E2, чиито елемента са сътветно x и y. Размитото
~
икономическо отношение е такова размито икономическо множество ℜ от
подредени двойки от икономически елементи (x, y) (наречено бинарно разми~
то икономическо отношение xℜy ) в качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
~
така че ℜ ∈ E1 × E2 и то приема своите значения в M. От своя страна ℵ е друго
размито икономическо отношение, състоящо се от такива подредени двойки
(x, y), също в качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 ,
щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℵ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
така че ℵ ∈ E1 × E2 . Обединяването на размитите икономически отноше~
~
~ ~
~ ~
ния ℜ и ℵ , означавано с ℜ U ℵ или още с ℜ + ℵ , е извеждането на най~ ~
малкото размито икономическо отношение (означавано също с ℜ U ℵ ), което
~
~
се съдържа както в ℜ , така и в ℵ . Това най-малко отношение се означава като
обединение на размитите икономически отношения (fuzzy economic
~
~
relations join) ℜ и ℵ и е резултат от тяхното обединяване. То се определя със
зависимостта
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ Uℵ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( x, y ) V µℵ~ ( x, y ) =
= max {µ ℜ~ ( x, y ), µℵ~ ( x, y )}.
~ ~
~
Ако ℜ1 , ℜ2 , ..., ℜn са размити икономически отношения, тогава
n

∀( x, y ) ∈ E1 ×

E2 : µ ℜ~ U ℜ~ U...U ℜ~
1
2
n

{

}

( x, y ) = V µℜ~ ( x, y ) = max µ ℜ~ ( x, y ) .
i =1

i

{i}

i

Тук резултатът от обединяването е обединението на размитите икономически
отношения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n
~ n ~
~
ℜ = U ℜi = ∑ ℜi .
i =1

i =1

(5) Пресичането на размити икономически отношения е вид операция
между размити икономически множества, кореспондираща по определен начин с понятията за пресичане на икономически множества и сеченшие на икономическите множества. Нека E1 × E2 е пряко произведение от икономическите множества E1 и E2, чиито елемента са сътветно x и y. Размитото ико~
номическо отношение е такова размито икономическо множество ℜ от подредени двойки от икономически елементи (x, y) (наречено бинарно размито ико~
номическо отношение xℜy (вж. размито икономическо отношение) в качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
~
така че ℜ ∈ E1 × E2 и то приема своите значения в M. От своя страна ℵ е друго
размито икономическо отношение, състоящо се от такива подредени двойки
(x, y), също в качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 ,
щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℵ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
така че ℵ ∈ E1 × E2 . Пресичането на размитите икономически отношения
~ ~
~ ~
ℜ и ℵ , означавано с ℜ I ℵ , е извеждането на най-голямото размито икономи~ ~
ческо отношение (означавано също с ℜ I ℵ ), което се съдържа едновременно
~
~
в ℜ и ℵ . Това най-голямо отношение се означава като сечение на размитите
~
~
икономически отношения* (fuzzy economic relations meet) ℜ и ℵ и е резултат от тяхното пресичане. То се определя със зависимостта
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ ℜ~ Iℵ~ ( x, y ) = µℜ~ ( x, y ) ∧ µℵ~ ( x, y ) =
= min {µℜ~ ( x, y ), µℵ~ ( x, y )}.
~ ~
~
Ако ℜ1 , ℜ2 , ..., ℜn са размити икономически отношения, тогава
n

∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ ℜ~

~

~

1 I ℜ 2 I...I ℜ n

{

}

( x, y ) = ∧ µ ℜ~ ( x, y ) = min µℜ~ ( x, y ) .
i =1

i

{i}

i

Тук резултатът от обединяването е обединението на размитите икономически
отношения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ n ~
ℜ = I ℜi .
i =1

(6) Алгебрична сума на размитите икономически отношения. Нека
E1 × E2 е пряко произведение от икономическите множества E1 и E2, чиито
елементи са сътветно x и y. Размитото икономическо отношение е такова
~
размито икономическо множество ℜ от подредени двойки от икономически
~
елементи (x, y) (наречено бинарно размито икономическо отношение xℜy ) в
качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ ( x, y ),
~
~
така че ℜ ∈ E1 × E2 . От своя страна ℵ е друго размито икономическо отношение, състоящо се от такива подредени двойки (x, y), също в качеството му на
подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℵ~ ( x, y ),
~
така че ℵ ∈ E1 × E2 . Алгебричната сума на размитите икономически отно~ ~
~ ~
шения ℜ и ℵ се означава с ℜ +ˆ ℵ и се определя със зависимостта
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ ℜ~ +ˆ ℵ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( x, y ) + µℵ~ ( x, y ) − µ ℜ~ ( x) .µℵ~ ( x) .
(7) Алгебрично произведение на размитите икономически отношения. Нека E1 × E2 е пряко произведение от икономическите множества E1 и E2, чиито
елемента са сътветно x и y. Размитото икономическо отношение е такова
~
размито икономическо множество ℜ от подредени двойки от икономически
~
елементи (x, y) (наречено бинарно размито икономическо отношение xℜy ) в
качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ ( x, y ),
~
~
така че ℜ ∈ E1 × E2 . От своя страна ℵ е друго размито икономическо отношение, състоящо се от такива подредени двойки (x, y), също в качеството му на
подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℵ~ ( x, y ),
~
така че ℵ ∈ E1 × E2 . Алгебричното произведение на размитите икономичес~ ~
~ ~
ки отношения ℜ и ℵ се означава с ℜ .ℵ и се определя със зависимостта
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ .ℵ~ ( x, y ) = µℜ~ ( x) . µℵ~ ( x) .
(8) Допълването на размити икономически отношения е вид операция
между размити икономически отношения, кореспондираща по определен начин с понятията за допълване на икономическо множество и допълнение на
икономическото множество. Нека E1 × E2 е пряко произведение от икономическите множества E1 и E2, чиито елемента са сътветно x и y. Размитото
~
икономическо отношение е такова размито икономическо множество ℜ от
подредени двойки от икономически елементи (x, y) (наречено бинарно разми~
то икономическо отношение xℜy ) в качеството му на подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℜ~ ( x, y ),
~
~
така че ℜ ∈ E1 × E2 . От своя страна ℵ е друго размито икономическо отношение, състоящо се от такива подредени двойки (x, y), също в качеството му на
подмножество на прякото произведение E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℵ~ ( x, y ),

~
~
~
така че ℵ ∈ E1 × E2 . Размитите икономически множества ℜ и B се допълват
едно друго в E1 × E2 , ако
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µℵ~ ( x, y ) = 1 − µ A~ ( x, y ).
Прието е допълването на размити икономически отношения да се означава
~ ~
~ ~
~
~
~
с ℵ = ℜ или още с ℜ = ℵ. . При това ( ℜ ) = ℜ. Тук множеството ℜ е допълнение на размитото икономическо отношение (fuzzy economic relation set
~
~
complement) ℵ до икономическото множество E1 × E2 , респ. ℵ е допълнение
~
на размитото икономическо множество ℜ до икономическото множество
E1 × E2 .

(9) Дизюнктивната сума от размити икономически отношения е сума от
~
~
размитите икономически отношения ℜ и ℵ , определена чрез термините за
обединяване на размити икономически отношения и пресичане на размити
икономически отношения, която има вида

(

) (

)

~ ~ ~ ~
~ ~
ℜ ⊕ℵ = ℜ I ℵ U ℜ Iℵ ,
~
~
където ℜ и ℵ са, съответно, допълненията на размитите икономически от~ ~
ношения ℜ и ℵ (вж. допълване на размити икономически отношения).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(10) Икономическото отношение, близко до размито икономическо от~
ношение е означавано с ℜ обикновено икономическо отношение R, разположено на най-малко Евклидово разстояние до размито икономическо отноше~
ние ℜ [т.е. което има най-малка относителна Eвклидова икономическа
норма (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества)]. То е такова обикновено икономическо множество, за което

0,
ако µℜ~ ( x, y ) < 0,5 ,

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

като по принцип се приема, че µ ℜ~ ( x, y ) = 0, ако µℜ~ ( x, y ) = 0,5 , където величините от типа µℜ~ ( x, y ) са характеристична функция на икономическата принадлежност на съответния елемент към икономическото отношение, респ. към
размитото икономическо отношение.

(11) Условното размито икономическо множество (conditional fuzzy
~
economic set) е такова размито икономическо множество B ( x) ⊂ E2 , при кото
неговата характеристична функция на икономическата принадлежност зависи
(като от параметър) от x ∈ E1. Неговата условна характеристична функция
на икономическата принадлежност* (conditional characteristic function of the
economic membership) или просто условна функция на икономическата
принадлежност* (conditional economic membership function) се означава с
µ B~ ( x || y ), x ∈ E1 , x ∈ E2 .
Условната функция µ B~ ( x || y ) определя икономическото изображение на E1 в
множеството от размити икономически подмножества, определени в E2, и тя се
~
изразява от размитото икономическо отношение ℜ . . По такъв начин размитото икономическо множество A ⊂ E1 индуцира размитото икономическо
~
множество B ( x) ⊂ E2 с функция на икономическата принадлежност

µ B~ ( y ) = max (min [µ B~ ( x || y ), µ A~ ( x)]).
x∈E1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Размито бинарно икономическо отношение
Размитото бинарно икономическо отношение е една от значимите разновидности на размитото икономическо отношение. То служи като базово понятие, с чиято помощ могат де си изследват размити бинарни икономически отношения от по-висок ранг (триарни, четириарни и изобщо – n-арни).

(1) Размитото бинарно икономическо отношение е такова размито ико~
~
номическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, y), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E1 × E2 , щото
∀( x, y ) ∈ E1 × E2 : µ ℜ~ ( x, y ) ∈ M ,
~
където x ∈ E1 , y ∈ E2 , така че ℜ ∈ E1 × E2 и то приема своите значения в M (вж.
бинарно икономическо отношение, обикновено означавано с xRy или с aRb). С
M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µℜ~ ( x, y ) на подредените съвкупности от елементи към E1 × E2 .
Да приемем, че E1 = E2 = E и че M = [1, 2]. Тогава: (1) когато

∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
е налице симетрично размито бинарно икономическо
(symmetric fuzzy binary economic relation); (2) когато

отношение

∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1,
е налице рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (reflexive
fuzzy binary economic relation); (3) когато

∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ) )] ,
y

е налице транзитивно размито бинарно икономическо отношение (transitive
fuzzy binaryeconomic relation). Транзитивното икономическо отношение може
да бъде записано още и като

µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”.
По-значимите видове на размитото бинарно икономическо отношение са
показани във фигурите 1, 2, и 3. Това са транзитивно бинарно размито икономическо отношение, рефлексивно размито бинарно икономическо отношение, симетрично бинарно размито икономическо отношение, размит
икономически порядък, размито икономическо различие, размита икономическа аналогия, размито икономическо подобие (размита икономическа еквивалентност), размит икономически предпорядък (размита икономическа подреденост), размито икономическо сходство, размита икономическа съпоставимост, транзитивна размита икономическа антисиметрия, транзитивна размита икономическа антирефлексия, рефлексивна размита икономическа антисиметрия, рефлексивна размита икономическа антитранзитивност, симетрична размита икономическа антирефлексия, симетрична размита икономическа антитранзитивност, размита икономическа антисиметрия, размита икономическа антирефлексия, размита икономическа антитранзитивност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Антирефлексивна и
антисиметрична размита икономическа
транзитивност

Транзитивно размито
бинарно икономическо отношение

Размит икономически порядък

Размито икономическо различие

Рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение

Симетрично размито
бинарно икономическо отношение

Антитранзитивна и
антисиметрична размита икономи-ческа
рефлексия

Антитранзитивна и
антирефлексивна
размита икономическа симетрия

Размито икономическо подобие
(еквивалентност)

Размита икономическа аналогия

Фиг. 1. Видове на размитото бинарно икономическо отношение (първа част)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Транзитивна размита
икономическа антисиметрия

Транзитивна размита
икономическа антирефлексия

Размита икономическа
подреденост
(предпорядък)

Размита икономическа
съпоставимост

Рефлексивна размита
икономическа антисиметрия

Симетрична размита
икономическа антирефлексия

Рефлексивна размита
икономическа антитранзитивност

Симетрична размита
икономическа антитранзитивност

Размито икономическо сходство

Фиг. 2. Видове на размитото бинарно икономическо отношение (втора част)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Размита икономическа антисиметрия

Размита икономическа антирефлексия

Размита икономическа антитранзитивност

Фиг. 3. Видове на размитото бинарно икономическо отношение (трета част)

На примера на размитото бинарно икономическо отношение се разграничават няколко вида проекции на размитото икономическо отношение
~
(projection of the fuzzy economic relation) ℜ – локална (в т.ч. първа и втора),
минимална, глобална (в т.ч. и нормална и субнормална). Първата проекция
на размитото икономическо отношение* (first projection of the fuzzy
~
economic relation) ℜ се определя от функцията на икономическата принадлежност
(1)
µℜ
~ ( x ) = V µ ~ ( x, y ) = max µ ~ ( x, y ),
ℜ
ℜ
y

y

а втората проекция на размитото икономическо отношение* (second
~
projection of the fuzzy economic relation) ℜ се определя от функцията на икономическата принадлежност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------( 2)
µℜ
~ ( y ) = V µ ~ ( x, y ) = max µ ~ ( x, y ),
ℜ
ℜ
x

x

като двете са разновидности на локалната проекция на размитото иконо~
мическо отношение (local projection of the fuzzy economic relation) ℜ . От своя
страна глобалната проекция на размитото икономическо отношение*
~
(global projection of the fuzzy economic relation) ℜ се определя от функцията на
икономическата принадлежност

~
h (ℜ) = V V µ ℜ~ ( x, y ) = max max µℜ~ ( x, y ),
x y

x

y

респ. от функцията

~
h (ℜ) = V V µℜ~ ( x, y ) = max max µℜ~ ( x, y ).
y x

y

x

~
Когато h(ℜ) = 1, тогава е налице нормална проекция на размитото икономическо отношение* (normal projection of the fuzzy economic relation) [респ.
нормално размито икономическо отношение* (normal fuzzy economic
~
relation)], а когато h(ℜ) < 1, тогава е налице субнормална проекция на размитото икономическо отношение* (subnormal projection of the fuzzy economic
relation) [респ. субнормално размито икономическо отношение* (subnormal
fuzzy economic relation)].
Носител на размитото икономическо отношение* (economic fuzzy
~
relation support) ℜ е обикновеното икономическо множество от подредени
двойки (x, y), за които функцията на икономическата принадлежност е положителна, т.е.
~
R(ℜ) = {( x, y ) | µℜ~ ( x, y ) > 0}.
(2) Транзитивната заключеност на размитото бинарно икономическо
~ˆ
отношение е такова размито бинарно икономическо отношение ℜ
, което се
~ˆ ~ ~ 2 ~ 3
определя по формулата ℜ
= ℜ U ℜ U ℜ U ... . Транзитивната заключеност на
размитото бинарно икономическо отношение е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито бинарно икономическо отноше~
ние). Ако ℜ е някакво размито бинарно икономическо отношение и ако за ня~ˆ ~ ~ 2
~
~ˆ k +1 ~ˆ k
кои k е валиден изразът ℜ
= ℜ , тогава ℜ
= ℜ U ℜ U ... U ℜ k .
При извеждането на транзитивната заключеност на размитото би~
нарно икономическо отношение се има предвид следното. Нека ℜ е размито
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо отношение в прякото произведение от икономически множест~
~ ~
ва E × E. Определяме ℜ 2 = ℜ o ℜ чрез характеристичната функция на икономическата принадлежност

µ ℜ~ ℜ~ ( x, z ) = max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

където x, y и z ∈ E. Според свойството за транзитивност (вж. транзитивно
размито бинарно икономическо отношение; във: размито бинарно иконо~ ~ ~
~
~
~
~
мическо отношение) ℜ o ℜ ⊂ ℜ. Тъй като ℜ k +1 ⊂ ℜk , е очевидно, че ℜk ⊂ ℜ.

(3) Симетричната икономическа размитост е икономическа размитост
на симетричното размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение), състояние на размитост на симетричното
бинарно икономическо отношение (на размитата икономическа симетрия).
Според нея симетричното размито бинарно икономическо отношение е такова
~
~
размито икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито
икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x,
y), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от
икономически множества E × E , щото
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж.
размито икономическо множество) µℜ~ ( x, y ) на подредените двойки от елементи към E × E.

(4) Рефелксивната икономическа размитост е икономическа размитост
на рефлексивното размито бинарно икономическо отношение (вж. размито бинарно икономическо отношение), състояние на размитост на рефлексивното бинарно икономическо отношение (на размитата икономическа рефлексия). Според нея рефлексивното размито бинарно икономическо отношение е
~
~
такова размито икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на
размито икономическо множество от подредени двойки от икономически
елементи (x, x), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E , щото

110

1464

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) µℜ~ ( x, x) на подредените двойки от елементи към E × E.
(5) Транзитивната икономическа размитост (transitive economic
fuzziness) е икономическа размитост на транзитивното размито бинарно
икономическо отношение (вж. размито бинарно икономическо отношение),
състояние на размитост на транзитивното бинарно икономическо отношение
(на размитата икономическа транзитивност). Според нея транзитивното
размито бинарно икономическо отношение е такова размито икономическо
~
~
отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E , щото
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z ) на подредените двойки от елементи към E × E.

Разновидности на размитото бинарно икономическо отношение
Размитото бинарно икономическо отношение се отличава с голям брой
разновидности, по-значимите от които са посочени по-долу. Те играят съществува роля за изясняване на типологията на икономическите отношения и особено на взаимозависимостите помежду им.

(1) Размитото икономическо отношение на предпорядък (същото като
размито икономическо отношение на подреденост и като размит икономи~
чески предпорядък) е размито бинарно икономическо отношение ℜ , което
едновременно е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение
(същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (вж. разми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то бинарно икономическо отношение) и транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на
транзитивност) (също). То е транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава свойството на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия). Представлява икономическо сечение на транзитивното размито бинарно икономическо отношение и
рефлексивното размито бинарно икономическо отношение. Размитият икономически предпорядък (подреденост) е икономическо обединение от размития
икономически порядък и размитото икономическо подобие (еквивалентност).
~
За него са валидни две твърдения (теореми) ако ℜ е размито икономическо
~ k ~
отношение на предпорядък, тогава (а) ℜ = ℜ, k = 1, 2, 3 , ... и (б)
~
~ 2
~ k ~ˆ
~ˆ
ℜ = ℜ = ... = ℜ = ℜ
, където ℜ
е транзитивна заключеност на размитото

( )

( )

( )

бинарно икономическо отношение. За размитото икономическо отношение на
предпорядък са едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост и транзитивна икономическа размитост (т.е. за него е характерна
предпорядкова икономическа размитост), което означава, че то се определя от
зависимостите
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M .
(2) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,

Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y

където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Размитото икономическо отношение на предпорядък е разно~
видност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като
~
xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от
икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е
множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z ) на подредените двойки
от елементи към E × E. (Вж. размито икономическо отношение на полупредпорядък и размито икономическо отношение на антирефлексивен предпорядък.)
Предпорядковата икономическа размитост е икономическа размитост
на размитото икономическо отношение на предпорядък (на размития икономически предпорядък), състояние на размитост на икономическото отношение
на предпорядък. Представлява икономическо сечение на транзитивната икономическа размитост и рефлексивната икономическа размитост. Според нея
предпорядковото размито бинарно икономическо отношение е такова разми~
~
то икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, x),
(x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на подмножество на прякото
произведение от икономически множества E × E , щото
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M .
(2) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
(2) Размитото икономическо отношение на полупредпорядък (същото като размит икономически полупредпорядък и като нерефлексивен размит ико~
номически предпорядък) е размито бинарно икономическо отношение ℜ , което е само транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото
като размито икономическо отношение на транзитивност) (вж. размито
бинарно икономическо отношение). То е транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия). За размитото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо отношение на полупредпорядък е характерна само транзитивната икономическа размитост (т.е. за него е характерна полупредпорядкова
икономическа размитост), което означава, че то се определя от зависимостите
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M .
~
То е разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z ) на подредените двойки от елементи към E × E.

Полупредпорядковата икономическа размитост е икономическа размитост на размито икономическо отношение на полупредпорядък (на размития
икономически полупредпорядък), състояние на размитост на икономическото
отношение на предпорядък. Според нея полупредпорядковото размито иконо~
мическо отношение е такова размито икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
щото
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M .
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
(3) Антирефлексивното размито икономическо отношение на предпорядък (същото като антирефлексивен размит икономически предпорядък) е раз~
мито бинарно икономическо отношение ℜ , което е частен случай на размитото икономическо отношение на полупредпорядък (вж.), при който
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∀x ∈ E , ∀( x, x) ∈ E × E : µ R~ ( x, x) = 0,
където µ R~ ( x, x) е характеристичната функция на икономическата принадлежност) (вж. размито икономическо множество) µ ℜ~ ( x, x), на подредените двойки от елементи (x, x) към прякото произведение от икономически множества
E × E. То е частен случай на транзитивното размито бинарно икономическо
отношение, което не притежава свойството на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия), така че е разновидност
на размитата икономическа антирефлексия* (fuzzy economic antirefletion).
(4) Размитото икономическо отношение на подобие /хомотетия/ (същото като размито икономическо подобие, размито икономическо отношение на
еквивалентност, размита икономическа еквивалентност) е размито бинарно
~
икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение),
симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също) и транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на транзитивност) (също). То е икономическо сечение на посочените три вида размити бинарни икономически отношения, сечение на размития икономически предпорядък, размитото икономическо сходство и размитата икономическа съпоставимост. Представлява транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава свойствата на рефлексивна
икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия) и на
симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия) (вж. икономическо отношение на еквивалентност). Така че то е и определена разновидност на размитото икономическо отношение на предпорядък (всяко размито икономическо отношение на подобие е размито икономическо отношение на предпорядък, но не и обратното). Тъй като за размитото
икономическо отношение на подобие са едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост, симетричната икономическа размитост и
транзитивна икономическа размитост, то се определя от зависимостите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .
Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y

където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Докато при размитото икономическо отношение на различие
отношението на транзитивност е представено като (min-max)-транзитивност
((min-max)-transitivity), тук, при размитото икономическо отношение на подобие, то е представено като (max-min)-транзитивност ((max-min)-transitivity).
Размитото икономическо отношение на подобие е разновидност на размитото
~
~
бинарно икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито
икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x,
x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на подмножество на прякото
произведение от икономически множества E × E , където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E ,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ),
µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z ) на подредените двойки от елементи към E × E.

Подобностна икономическа размитост (същото като еквивалентностна
икономическа размитост) е икономическа размитост на размитото икономическо отношение на подобие (на размитото икономическо подобие), състояние на размитост на икономическото отношение на подобие. Представлява
икономическо сечение на транзитивната икономическа размитост, рефлексивната икономическа размитост и симетричната икономическа разми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тост. Според нея подобностното размито бинарно икономическо отношение)
~
~
е такова размито икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на
размито икономическо множество от подредени двойки от икономически
елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на подмножество
на прякото произведение от икономически множества E × E , щото
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
(5) Икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък. При~
емаме, че размитото бинарно икономическо отношение ℜ е размито иконо~
мическо отношение на предпорядък ℜ ⊂ E × E в прякото произведение E × E .
Ако съществува такова обикновено икономическо подмножество E1 ⊂ E , щото ∀x, y ∈ E1 : µℜ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( y, x), където µ ℜ~ ( x, y ) и µℜ~ ( y, x) са характеристич-

ните функции на икономическите принадлежности, тогава елементите на икономическото множество E1 се намират в отношение на подобие, което се на~
рича икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък ℜ.
Икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък е максимално,
ако в разглежданото отношение не съществува друго икономическо отношение на подобие от същата природа. Да приемем по-нататък, че икономическо~
то отношение на предпорядък ℜ е такова, че всеки от елементите на подмножеството E1 на E × E принадлежи на максимално икономическо отношение на
подобие и не принадлежи на никакво друго отношение (това означава, че
всички максимални икономически отношения на подобие не се пресичат). Тогава подмножествата, в които са определени такива непресичащи се макси-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мални икономически отношения на подобие, се наричат предпорядкови класове на икономическо подобие* (preorder classes economic similarity). Обаче
не всички размити предпорядъци могат да се разложат на класове на подобието. Затова пък размит предпорядък, който може да се разложи на класове на
подобие, се определя като разложим размит икономически предпорядък*
(decomposable fuzzy economic preorder).
(6) Аннтисиметричното размито икономическо отношение (antisymmetric fuzzy economic relation) (същото като размита икономическа антисиметрия и като размито икономическо отношение на антисиметрия) е такова раз~
мито бинарно икономическо отношение ℜ , при което
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y :
µ R~ ( x, y ) ≠ µ R~ ( y, x) или µ R~ ( x, y ) = µ R~ ( y, x) = 0.
~
То е разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E , където
~
x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, y ), и µℜ~ ( y, x) на подредените двойки от елементи към E × E.
(7) Несиметрично размито икономическо отношение (asymmetric fuzzy
economic relation) (същото като размита икономическа асиметрия и като размито икономическо отношение на асиметрия) е такова размито бинарно ико~
номическо отношение ℜ , при което
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y :
µ R~ ( x, y ) ≠ µ R~ ( y, x).
~
То е разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E , където
~
x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множест-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вото на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, y ), и µℜ~ ( y, x) на подредените двойки от елементи към E × E.
(8) Съвършеното антисиметрично размито икономическо отношение
(същото като съвършена размита икономическа антисиметрия и като съвършено размито икономическо отношение на антисиметрия) е такова размито
~
бинарно икономическо отношение ℜ , при което
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y : µ R~ ( x, y ) > 0 ⇒ µ R~ ( y, x) = 0.
~
То е разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E , където
~
x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, y ), и µℜ~ ( y, x) на подредените двойки от елементи към E × E. Всяко съ-

вършено антисиметрично размито икономическо отношение е антисиметрично
размито икономическо отношение.
(9) Размитото икономическо отношение на порядък (сдъщото като раз~
мит икономически порядък) е размито бинарно икономическо отношение ℜ ,
което едновременно е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (вж.
размито бинарно икономическо отношение), транзитивно размито бинарно
икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение
на транзитивност) (също) и антисиметрично размито икономическо отношение (същото като размита икономическа антисиметрия и като размито
икономическо отношение на антисиметрия). То е транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава свойството на порядкова
икономическа размитост. Същото е да се каже, че антисиметричното размито икономическо отношение на предпорядък* (preorder antisymmetric
fuzzy economic relation) е размито икономическо отношение на порядък. За
размитото икономическо отношение на порядък са едновременно характерни
рефлексивна икономическа размитост, транзитивна икономическа размитост и антисиметпрична икономическа размитост (т.е. за него е характерна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------порядковата икономическа размитост), което означава, че то се определя от
зависимостите
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y :
µ R~ ( x, y ) ≠ µ R~ ( y, x) или µ R~ ( y, x) = µ R~ ( y, x), µ R~ ( y, x) = 0,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .
Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y

където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Размитото икономическо отношение на порядък е разно~
видност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като
~
xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от
икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е
множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z ) на подредените двойки от
елементи към E × E.
Порядковата икономическа размитост е икономическа размитост на
размитото икономическо отношение на порядък (на размития икономически
порядък), състояние на размитост на икономическото отношение на порядък.
Според нея порядковото размито бинарно икономическо отношение е такова
~
~
размито икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито
икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на подмножество на прякото
произведение от икономически множества E × E , щото
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y :
µ R~ ( x, y ) ≠ µ R~ ( y, x) или µ R~ ( x, y ) = µ R~ ( y, x) = 0,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
(10) Съвършното размито икономическо отношение на порядък (икономическо отношение на съвършен икономически порядък) (същото като раз~
мит икономически порядък) е размито бинарно икономическо отношение ℜ ,
което едновременно е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (вж.
размито бинарно икономическо отношение), транзитивно размито бинарно
икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение
на транзитивност) (също) и съвършено антисиметрично размито икономическо отношение (същото като съвършена размита икономическа антисиметрия и като съвършена размито икономическо отношение на антисиметрия). Тао е транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което
притежава свойството на съвършена порядкова икономическа размитост. Същото е да се каже, че съвършеното антисиметрично размито икономическо
отношение на предпорядък (preorder perfect antisymmetric fuzzy economic
relation) е съвършено размито икономическо отношение на порядък. За съвършеното размито икономическо отношение на порядък са едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост, транзитивна икономическа
размитост и съвършена антисиметпрична икономическа размитост (т.е. за
него е характерна съвършената порядкова икономическа размитост), което
означава, че то се определя от зависимостите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y : µ R~ ( x, y ) > 0 ⇒ µ R~ ( y, x) = 0,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .
Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y

където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Съвършеното размито икономическо отношение на порядък е
~
разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като
~
xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от
икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z ) на подредените двойки от елементи към
E × E.
(11) Размитото икономическо отношение на различие (същото като размито икономическо различие и като размито икономическо отношение на неподобие) е размито бинарно икономическо отношение, изведено от допълнението на размитото икономическо отношение (вж. допълване на размити
~
икономически отношения) ℜ . То е допълнение на размитото икономическо
~
отношение ℜ , което едновременно е (1) транзитивно, (2) антирефлексивно и
(3) симетрично (вж. симетрично размито бинарно икономическо отношение,
във: размито бинарно икономическо отношение). Размитото икономическо
отношение на различие се определя от зависимостите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) транзитивност
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∧ µ ℜ~ ( x, y ) ∨ µ ℜ~ ( y, z ) ,
y

[

]

(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( y, x),
(3) антирефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, x) = 0,
където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Докато при размитото икономическо отношение на подобие
отношението на транзитивност е представено като (max-min)-транзитивност
((max-min)-transitivity), тук, при размитото икономическо отношение на различие, то е представено като (min-max)-транзитивност ((min-max)-transitivity).
Размитото икономическо отношение на различие е разновидност на размитото
бинарно икономическо отношение във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x,
z), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от
~
икономически множества E × E , където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E
и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции
на икономическите принадлежности) µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ) и µ ℜ~ ( x, z ) на
подредените двойки от елементи към E × E.
Различностна икономическа размитост е икономическа размитост на
размитото икономическо отношение на различие (на размитото икономическо различие), състояние на размитост на икономическото отношение на различие. Според нея допълнението на размитото икономическо отношение (вж.
~
допълване на размити икономически отношения) ℜ е такова размито икономическо отношение във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в
качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически
множества E × E , щото
(1) транзитивност

[

]

µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∧ µ ℜ~ ( x, y ) ∨ µ ℜ~ ( y, z ) ,
y
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( y, x),
(3) антирефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, x) = 0,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
(12) Размитото икономическо отношение на сходство (същото като размито икономическо сходство) е размито бинарно икономическо отношение
~
ℜ , което едновременно е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на рефлексия)
(вж. размито бинарно икономическо отношение) и симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също). То е икономическо сечение на рефлексивното
размито бинарно икономическо отношение и симетричното размито бинарно
икономическо отношение. Представляма размито бинарно икономическо отношение, което притежава свойствата на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия) и на симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия). Размитото
икономическо сходство е икономическо обединение от размитата икономическа аналогия и размитото икономическо подобие (еквивалентност). То се
определя от зависимостите
(1) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(2) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .

Размитото икономическо отношение на сходство е разновидност на раз~
~
митото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на
размито икономическо множество от подредени двойки от икономически
елементи (x, x), (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на
прякото произведение от икономически множества E × E , където
~
x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, x), µℜ~ ( x, y ) и µℜ~ ( y, x) на подредените двойки от елементи към E × E.

Сходствената икономическа размитост е икономическа размитост на
размитото икономическо отношение на сходство (на размитото икономическо сходство), състояние на размитост на икономическото отношение на
сходство. Според нея сходственото размито бинарно икономическо отноше~
~
ние е такова размито икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид
на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически
елементи (x, x), (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на
прякото произведение от икономически множества E × E , щото
(1) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(2) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M.
(13) Размитото икономическо отношение на несходство (същото като
размито икономическо несходство) е размито бинарно икономическо отно~
шение ℜ , което едновременно е антирефлексивно и симетрично размито
бинарно икономическо отношение (последното същото като размито икономическо отношение на симетрия) (вж. размито бинарно икономическо
отношение). Представлява е размито бинарно икономическо отношение, което
притежава свойствата на антирефлексивна икономическа размитост и на
симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия). То се определя от зависимостите
(1) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : µℜ~ ( x, y ) = µℜ~ ( y, x) , µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(2) антирефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 0 , µℜ~ ( x, x) ∈ M .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Размитото икономическо отношение на несходство е разновидност на
~
~
размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на
размито икономическо множество от подредени двойки от икономически
елементи (x, x), (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на
прякото произведение от икономически множества E × E , където
~
x ∈ E , y ∈ E , z ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности)
µ ℜ~ ( x, x), µℜ~ ( x, y ) и µℜ~ ( y, x) на подредените двойки от елементи към E × E.
(14) Размитото икономическо отношение на аналогия е размито бинарно
~
икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение),
симетрично бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също) и антитранзитивно размито
икономическо отношение (същото като размита икономическа антитранзитивност и като размито икономическо отношение на антитранзитивност).
То е транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава
свойството на аналогова икономическа размитост. Същото е да се каже, че
антитранзитивното размито икономическо отношение на сходство
(likeness antitransitive fuzzy economic relation) е размито икономическо отношение на аналогия. За размитото икономическо отношение на аналогия са
едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост, симетрична
икономическа размитост и антитранзитивна икономическа размитост (т.е.
за него е характерна аналоговата икономическа размитост).
(15) Размитото икономическо отношение на съпоставимост (същото като размита икономическа съпоставимост), е размито бинарно икономичес~
ко отношение ℜ , което едновременно е симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на
симетрия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и транзитивно
размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на транзитивност) (също). То е транзитивно размито
бинарно икономическо отношение, което притежава свойството на съпоставимостна икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия). Представлява икономическо сечение на транзитивното размито бинарно икономическо отношение и симетричното размито бинарно икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо отношение. Размититата икономическа съпоставимост е икономическо
обединение от размитото икономическо различие и размитото икономическо
подобие (еквивалентност).
(16) Транзитивното размито икономическо отношение на антисиметрия
(същото като транзитивна размита икономическа антисиметрия) е раз~
мито бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито
икономическо отношение на транзитивност) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и не е симетрично размито бинарно икономическо отношение (също). То е транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на симетрична икономическа размитост
(значи и на размита икономическа симетрия). Транзитивното размито икономическо отношение на антисиметрия е икономическо обединение от размития
икономически порядък (подреденост) и антирефлексивната и антисиметрична
икономическа транзитивност.
(17) Транзитивното размито икономическо отношение на антирефлексия (същото като транзитивна размита икономическа антирефлексия) е раз~
мито бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито
икономическо отношение на транзитивност) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и не е рефлексивно размито бинарно икономическо
отношение (последното същото като размито икономическо отношение на
рефлексия) (също). Представлява транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на рефлексивна икономическа
размитост (значи и на размита икономическа рефлексия). Транзитивното
размито икономическо отношение на антирефлексия е икономическо обединение от размитото икономическо различие и антирефлексивната и антисиметрична икономическа транзитивност.
(18) Симетричното размито икономическо отношение на антирефлексия
(същото като симетрична размита икономическа антирефлексия) е размито
~
бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и не е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (също). То е
симетрично размито бинарно икономическо отношение, което не притежава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свойството на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита
икономическа рефлексия). Симетричното размито икономическо отношение на
антирефлексия е икономическо обединение от размитото икономическо различие и антитранзитивната и антирефлексивна икономическа симетрия.
(19) Симетричното размито икономическо отношение на антитранзитивност (същото като симетрична размита икономическа антитранзитив~
ност) е размито бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е
симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и не е транзитивно размито бинарно икономическо
отношение (последното същото като размито икономическо отношение на
транзитивност) (също). То е симетрично размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на транзитивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа транзитивност). Симетричното
размито икономическо отношение на антитранзитивност е икономическо обединение от размитота икономическа аналогия и антитранзитивната и антирефлексивна икономическа симетрия.
(20) Рефлексивното размито икономическо отношение на антитранзитивност (същото като рефлексивна размита икономическа антитранзитив~
ност) е размито бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (същото като
размито икономическо отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно
икономическо отношение) и не е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на транзитивност) (също). То е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на транзитивна икономическа размитост
(значи и на размита икономическа транзитивност). Рефлексивното размито
икономическо отношение на антитранзитивност е икономическо обединение от
размитота икономическа аналогия и антитранзитивната и антисиметрична
икономическа рефлексия.
(21) Рефлексивното размито икономическо отношение на антисиметрия
(същото като рефлексивна размита икономическа антисиметрия) е размито
~
бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно
размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и не е симетрично размито бинарно икономическо отношение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(последното е същото като размито икономическо отношение на симетрия)
(също). То е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение, което не
притежава свойството на симетрична икономическа размитост (значи и на
размита икономическа симетрия). Рефлексивното размито икономическо отношение на антисиметрия е икономическо обединение от размития икономически порядък и антитранзитивната и антисиметрична икономическа рефлексия.
(22) Размитото икономическо отношение на антисиметрия (същото като
размита икономическа антисиметрия) е размито бинарно икономическо от~
ношение ℜ , което едновременно е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на транзитивност) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и рефлексивно
размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (също) и не е симетрично размито бинарно икономическо отношение (последното е същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също). То е транзитивно и рефлексивно
размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на
симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия). Размитото икономическо отношение на антисиметрия е икономическо обединение от транзитивната размита икономическа антисиметрия и
рефлексивната размита икономическа антисиметрия.
Антисиметричната икономическа размитост (antisimmetric economic
fuzziness) е икономическа размитост на размитото икономическо отношение
на антисиметрия (на размитата икономическа антисиметрия), състояние на
размитост на икономическото отношение на антисиметрия. Представлява икономическо обединение от антисиметричната транзитивна икономическа
размитост и антисиметричната рефлексивна икономическа размитост.
(Вж. размито бинарно икономическо отношение.)
(23) Размитото икономическо отношение на антирефлексия (същото като размита икономическа антирефлексия) е размито бинарно икономическо
~
отношение ℜ , което едновременно е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на
транзитивност) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито
икономическо отношение на симетрия) (също) и не е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (последното е същото като размито ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо отношение на рефлексия) (също). То е транзитивно и симетрично
размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на
рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа
рефлексия). Размитото икономическо отношение на антирефлексия е икономическо обединение от транзитивната размита икономическа антирефлексия и
симетричната размита икономическа антирефлексия.
Антирефлексивната икономическа размитост е икономическа размитост на размитото икономическо отношение на антирефлексия (на размитата икономическа антирефлексия), състояние на размитост на икономическото отношение на антирефлексия. Представлява икономическо обединение от
антирефлексивната транзитивна икономическа размитост и антирефлексивната симетрична икономическа размитост. (Вж. размито бинарно икономическо отношение.)
(24) Размитото икономическо отношение на антитранзитивност (същото като размита икономическа антитранзитивност) е размито бинарно
~
икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и
симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също) и не е транзитивно
размито бинарно икономическо отношение (последното е същото като размито икономическо отношение на транзитивност) (също). То е рефлексивно и симетрично размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на транзитивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа транзитивност). Размитото икономическо отношение на
антитранзитивност е икономическо обединение от рефлексивната размита
икономическа антитранзитивност и симетричната размита икономическа
антитранзитивност.
Антитранзитивната икономическа размитост е икономическа размитост на размитото икономическо отношение на антитранзитивност (на
размитата икономическа антитранзитивност), състояние на размитост на
икономическото отношение на антитранзитивност. Представлява икономическо обединение от антитранзитивната рефлексивна икономическа размитост
и антитранзитивната симетрична икономическа размитост. (Вж. размито
бинарно икономическо отношение.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (fuzzy economic set) (ки) –
във:
алгебрична сума на размитите икономически множества (вж. множество от размити икономически множества);
алгебрично произведение на размитите икономически множества (вж.
множество от размити икономически множества);
включване на размити икономически множества;
включено размито икономическо множество (вж. включване на размити икономически множества);
дизюнктивна сума от размити икономически множества;
допълване на размити икономически множества;
допълнение на размитото икономическо множество (вж. допълване на
размити икономически множества);
икономическо множество, близко до размито икономическо множество;
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
множество от размити икономически множества;
неравенство между размити икономически множества (вж. равенство
между размити икономически множества);
обединение на размити икономически множества (вж. обединяване на
размити икономически множества);
обединяване на размити икономически множества;
относително квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества);
относително линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
пресичане на размити икономически множества;
равенство между размити икономически множества;
разлика между размити икономически множества;
размито икономическо множество;
разстояние на Хеминг между размити икономически множества;
сечение на размити икономически множества (вж. пресичане на размити икономически множества);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------строго включване на размити икономически множества (вж. включване на размити икономически множества);
условно размито икономическо множество.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО НЕСХОДСТВО* (fuzzy economic nonlikeness) – същото като размито икономическо отношение на несходство.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (fuzzy economic relation) –
размит икономически граф, обяснен в термините на икономическото отношение в икономическото множество; такова размито икономическо множество
~
R от подредени съвкупности от икономически елементи

(x

(1)

, x ( 2) , ..., x ( n )

)

(наречено n-арно размито икономическо отношение) в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества
E1 × E2 × ... × En , щото

(

)

(

)

∀ x (1) , x ( 2) , ..., x ( n ) ∈ E1 × E2 × ... × En : µℜ~ x (1) , x ( 2) , ..., x ( n ) ∈ M ,
където x (i ) ∈ Ei , i = 1,2,..., n, а M е множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито икономическо множество) на
подредените съвкупности от елементи към E1 × E2 × ... × En , така че
~
ℜ ∈ E1 × E2 × ... × En
и то приема своите значения в M. Вж. размито бинарно икономическо отношение.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (fuzzy economic relation)
(ки) – във:
алгебрична сума на размитите икономически отношения;
алгебрично произведение на размитите икономически отношения;
антисиметрично размито икономическо отношение;
включване на размити икономически отношения;
включено размито икономическо отношение (вж. включване на размити икономически отношения);
дизюнктивна сума от размити икономически отношения;
допълване на размити икономически отношения;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------допълнение на размитото икономическо отношение (вж. допълване на
размити икономически отношения);
икономическо отношение, близко до размито икономическо отношение;
несиметрично размито икономическо отношение;
носител на размитото икономическо отношение (вж. размито бинарно
икономическо отношение);
обединение на размити икономически отношения (вж. обединяване на
размити икономически отношения);
обединяване на размити икономически отношения;
пресичане на размити икономически отношения;
проекция на размитото икономическо отношение (вж. размито бинарно икономическо отношение);
размито бинарно икономическо отношение;
размито икономическо отношение;
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
сечение на размити икономически отношения (вж. пресичане на размити икономически отношения);
симетрично размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
строго включване на размити икономически отношения (вж. включване на размити икономически отношения);
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение;
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение;
транзитивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение).
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНАЛОГИЯ* (analogy
fuzzy economic relation), размит икономически порядък, – размито бинарно
~
икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение),
симетрично бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също) и антитранзитивно размито
икономическо отношение (същото като размита икономическа антитранзитивност и като размито икономическо отношение на антитранзитивност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава
свойството на аналогова икономическа размитост. Същото е да се каже, че
антитранзитивното размито икономическо отношение на сходство*
(likeness antitransitive fuzzy economic relation) е размито икономическо отношение на аналогия. За размитото икономическо отношение на аналогия са
едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост, симетрична
икономическа размитост и антитранзитивна икономическа размитост (т.е.
за него е характерна аналоговата икономическа размитост). Вж. размито бинарно икономическо отношение.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИРЕФЛЕКСИЯ*
(antireflection fuzzy economic relation), размита икономическа антирефлек~
сия, – размито бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е
транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на транзитивност) (вж. размито бинарно
икономическо отношение) и симетрично размито бинарно икономическо
отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия)
(също) и не е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение
(същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (също);
транзитивно и симетрично размито бинарно икономическо отношение, което
не притежава свойството на рефлексивна икономическа размитост (значи и на
размита икономическа рефлексия). Размитото икономическо отношение на
антирефлексия е икономическо обединение от транзитивната размита икономическа антирефлексия и симетричната размита икономическа антирефлексия. Вж. размито бинарно икономическо отношение.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИРЕФЛЕКСИЯ
(antireflection fuzzy economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на антирефлексия;
транзитивно размито икономическо отношение на антирефлексия;
симетрично размито икономическо отношение на антирефлексия.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИСИМЕТРИЯ*
(antisimmetry fuzzy economic relation), антисиметрично размито икономическо отношение, размита икономическа антисиметрия, – размито бинар~
но икономическо отношение ℜ , което едновременно е транзитивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на транзитивност) (вж. размито бинарно икономическо отноше134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние) и рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (същото
като размито икономическо отношение на рефлексия) (също) и не е симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито
икономическо отношение на симетрия) (също); транзитивно и рефлексивно
размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на
симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия). Размитото икономическо отношение на антисиметрия е икономическо обединение от транзитивната размита икономическа антисиметрия и
рефлексивната размита икономическа антисиметрия. Вж. размито бинарно
икономическо отношение.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИСИМЕТРИЯ
(antisimmetry fuzzy economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на антисиметрия;
рефлексивно размито икономическо отношение на антисиметрия;
съвършено размито икономическо отношение на антисиметрия (същото
като съвършено антисиметрично размито икономическо отношение);
транзитивно размито икономическо отношение на антисиметрия.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИТРАНЗИТИВНОСТ* (antitransitivity fuzzy economic relation), размита икономическа ан~
титранзитивност, – размито бинарно икономическо отношение ℜ , което
едновременно е рефлексивно размито бинарно икономическо отношение
(същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на
симетрия) (също) и не е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на транзитивност) (също); рефлексивно и симетрично размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на транзитивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа транзитивност). Размитото икономическо отношение на антитранзитивност е икономическо обединение от
рефлексивната размита икономическа антитранзитивност и симетричната
размита икономическа антитранзитивност. Вж. размито бинарно икономическо отношение.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИТРАНЗИТИВНОСТ (antitransitivity fuzzy economic relation) (ки) – във:
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------размито икономическо отношение на антитранзитивност;
рефлексивно размито икономическо отношение на антитранзитивност;
симетрично размито икономическо отношение на антитранзитивност.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ* (equivalence /equivalency/ fuzzy economic relation) – същото като размито икономическо отношение на подобие.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПОДОБИЕ* (nonsimilarity fuzzy economic relation) – същото като размито икономическо отношение на различие.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА НЕСИМЕТРИЯ*
(asymmetry fuzzy economic relation) – същото като асиметрично размито икономическо отношение.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА НЕСХОДСТВО* (nonlikeness fuzzy economic relation), размито икономическо несходство, – раз~
мито бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е антирефлексивно и симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (вж. размито бинарно икономическо отношение); размито бинарно икономическо отношение,
което притежава свойствата на антирефлексивна икономическа размитост
и на симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа
симетрия). То се определя от зависимостите
(1) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : µℜ~ ( x, y ) = µℜ~ ( y, x) , µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(2) антирефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 0 , µℜ~ ( x, x) ∈ M .

Размитото икономическо отношение на несходство е разновидност на
~
~
размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на
размито икономическо множество от подредени двойки от икономически
елементи (x, x), (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на
прякото произведение от икономически множества E × E , където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µℜ~ ( x, y ) и µℜ~ ( y, x)
на подредените двойки от елементи към E × E.

РАЗМИТО
ИКОНОМИЧЕСКО
ОТНОШЕНИЕ
НА
ПОДОБИЕ
/ХОМОТЕТИЯ/* (similarity /homothety/ fuzzy economic relation), размито
икономическо подобие, размито икономическо отношение на еквивалентност, размита икономическа еквивалентност, – размито бинарно икономи~
ческо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито бинарно
икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение
на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение), симетрично
размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също) и транзитивно размито бинарно
икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение
на транзитивност) (също); икономическо сечение на посочените три вида размити бинарни икономически отношения; сечение на размития икономически
предпорядък, размитото икономическо сходство и размитата икономическа
съпоставимост; транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава свойствата на рефлексивна икономическа размитост (значи и на
размита икономическа рефлексия) и на симетрична икономическа размитост
(значи и на размита икономическа симетрия) (вж. икономическо отношение
на еквивалентност). Така че то е и определена разновидност на размитото
икономическо отношение на предпорядък (всяко размито икономическо отношение на подобие е размито икономическо отношение на предпорядък, но и
обратното). Тъй като за размитото икономическо отношение на подобие са
едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост, симетричната икономическа размитост и транзитивна икономическа размитост, то
се определя от зависимостите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .
Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y

където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Докато при размитото икономическо отношение на различие
отношението на транзитивност е представено като (min-max)-транзитивност*
((min-max)-transitivity), тук, при размитото икономическо отношение на подобие, то е представено като (max-min)-транзитивност* ((max-min)-transitivity).
Размитото икономическо отношение на подобие е разновидност на размитото
~
~
бинарно икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито
икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x,
x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на подмножество на прякото
произведение от икономически множества E × E , където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z )
на подредените двойки от елементи към E × E.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДРЕДЕНОСТ*
(preorder fuzzy economic arrangement) (*)– същото като размито икономическо
отношение на предпорядък.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛУПРЕДПОРЯДЪК (semi-preorder fuzzy economic relation), размит икономически полупредпорядък, нерефлексивен размит икономически предпорядък, – разми~
то бинарно икономическо отношение ℜ , което е само транзитивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на транзитивност) (вж. размито бинарно икономическо отношение); транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия). За размитото икономическо отношение на полупредпорядък е характерна само транзитивната икономическа размитост
(т.е. за него е характерна полупредпорядкова икономическа размитост), което
означава, че то се определя от зависимостите
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M .
~
То е разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z )
на подредените двойки от елементи към E × E.
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до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОРЯДЪК* (order
fuzzy economic relation), размит икономически порядък, – размито бинарно
~
икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение),
транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на транзитивност) (също) и антисиметрично размито икономическо отношение (същото като размита икономическа
антисиметрия и като размито икономическо отношение на антисиметрия);
транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава
свойството на порядкова икономическа размитост. Същото е да се каже, че
антисиметричното размито икономическо отношение на предпорядък*
(preorder antisymmetric fuzzy economic relation) е размито икономическо отношение на порядък. За размитото икономическо отношение на порядък са
едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост, транзитивна икономическа размитост и антисиметпрична икономическа размитост
(т.е. за него е характерна порядковата икономическа размитост), което означава, че то се определя от зависимостите
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y :
µ R~ ( x, y ) ≠ µ R~ ( y, x) или µ R~ ( y, x) = µ R~ ( y, x), µ R~ ( y, x) = 0,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .
Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Размитото икономическо отношение на порядък е разно~
видност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като
~
xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от
икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z )
на подредените двойки от елементи към E × E.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОРЯДЪК (order fuzzy
economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на порядък;
съвършно размито икономическо отношение на порядък.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПОРЯДЪК*
(preorder fuzzy economic relation), размито икономическо отношение на подреденост, размит икономически предпорядък, – размито бинарно икономи~
ческо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито бинарно
икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение
на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито
икономическо отношение на транзитивност) (също); транзитивно размито
бинарно икономическо отношение, което притежава свойството на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия).
Представлява икономическо сечение на транзитивното размито бинарно икономическо отношение и рефлексивното размито бинарно икономическо отношение. Размитият икономически предпорядък (подреденост) е икономическо
обединение от размития икономически порядък и размитото икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------~
подобие (еквивалентност). За него са валидни две твърдения (теореми): ако ℜ
е размито икономическо отношение на предпорядък, тогава

(ℜ~ )

k

~
~
~ 2
~ k ~ˆ
= ℜ, k = 1, 2, 3 , ... и ℜ = ℜ = ... = ℜ = ℜ
,

( )

( )

~ˆ
където ℜ
е транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо
отношение. За размитото икономическо отношение на предпорядък са едновременно характерни рефлексивна икономическа размитост и транзитивна
икономическа размитост (т.е. за него е характерна предпорядкова икономическа размитост), което означава, че то се определя от зависимостите
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M .
(2) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y

където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Размитото икономическо отношение на предпорядък е разно~
видност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като
~
xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от
икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на подредените двойки от елементи към E × E. Вж. размито икономическо
отношение на полупредпорядък и размито икономическо отношение на антирефлексивен предпорядък.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПОРЯДЪК
(preorder fuzzy economic relation) (ки) – във:
антирефлексивно размито икономическо отношение на предпорядък;
антисиметрично размито икономическо отношение на предпорядък
(вж. размито икономическо отношение на порядък);
размито икономическо отношение на предпорядък;
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение на
предпорядък (вж. съвършно размито икономическо отношение на порядък).
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗЛИЧИЕ*
(distinction fuzzy economic relation), размито икономическо различие, размито икономическо отношение на неподобие, – размито бинарно икономическо отношение, изведено от допълнението на размитото икономическо от~
ношение (вж. допълване на размити икономически отношения) ℜ ; допълне~
ние на размитото икономическо отношение ℜ , което едновременно е (1)
транзитивно, (2) антирефлексивно и (3) симетрично (вж. симетрично размито
бинарно икономическо отношение, във: размито бинарно икономическо отношение). Размитото икономическо отношение на различие се определя от
зависимостите
(1) транзитивност

[

]

µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∧ µ ℜ~ ( x, y ) ∨ µ ℜ~ ( y, z ) ,
y

(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( y, x),
(3) антирефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µ ℜ~ ( x, x) = 0,
където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Докато при размитото икономическо отношение на подобие
отношението на транзитивност е представено като (max-min)-транзитивност*
((max-min)-transitivity), тук, при размитото икономическо отношение на разли-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чие, то е представено като (min-max)-транзитивност* ((min-max)-transitivity).
Размитото икономическо отношение на различие е разновидност на размитото
бинарно икономическо отношение във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x,
z), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от
икономически множества E × E , където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ) и µ ℜ~ ( x, z )
на подредените двойки от елементи към E × E.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА РЕФЛЕКСИЯ* (fuzzy
economic relation of reflection) – същото като рефлексивно размито бинарно
икономическо отношение.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА СИМЕТРИЯ* (fuzzy
economic relation of symmetry) – същото като симетрично размито бинарно
икономическо отношение.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА СХОДСТВО* (likeness
fuzzy economic relation), размито икономическо сходство, – размито бинарно
~
икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и
симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (също); икономическо сечение
на рефлексивното размито бинарно икономическо отношение и симетричното размито бинарно икономическо отношение; размито бинарно икономическо отношение, което притежава свойствата на рефлексивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа рефлексия) и на симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия). Размитото икономическо сходство е икономическо обединение от размитата иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа аналогия и размитото икономическо подобие (еквивалентност). То се
определя от зависимостите
(1) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,
(2) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .

Размитото икономическо отношение на сходство е разновидност на раз~
~
митото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във вид на
размито икономическо множество от подредени двойки от икономически
елементи (x, x), (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на
прякото произведение от икономически множества E × E , където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µℜ~ ( x, y ) и µℜ~ ( y, x)
на подредените двойки от елементи към E × E.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА СХОДСТВО (likeness
fuzzy economic relation) (ки) – във:
антитранзитивно размито икономическо отношение на сходство (вж.
размито икономическо отношение на аналгия);
размито икономическо отношение на сходство.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА СЪПОСТАВИМОСТ*
(juxtaposibility fuzzy economic relation), размита икономическа съпостави~
мост, – размито бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е
симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на симетрия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на транзитивност)
145

1499

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(също); транзитивно размито бинарно икономическо отношение, което притежава свойството на съпоставимостна икономическа размитост (значи и на
размита икономическа симетрия). Представлява икономическо сечение на
транзитивното размито бинарно икономическо отношение и симетричното
размито бинарно икономическо отношение. Размититата икономическа съпоставимост е икономическо обединение от размитото икономическо различие и
размитото икономическо подобие (еквивалентност). Вж. размито бинарно
икономическо отношение.

РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАНЗИТИВНОСТ*
(fuzzy economic relation of transitivity) – същото транзитивно размито бинарно
икономическо отношение.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ /ХОМОТЕТИЯ/* (fuzzy
economic similarity /homothety/) – същото като размито икономическо отношение на подобие.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗЛИЧИЕ* (fuzzy economic distinction) –
същото като размито икономическо отношение на различие.
РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО СХОДСТВО* (fuzzy economic likeness) –
същото като размито икономическо отношение на сходство.
РАЗМИТОСТ (fuzziness) (кд) – във:
аналогова икономическа размитост;
антирефлексивна икономическа размитост;
антирефлексивна симетрична икономическа размитост;
антирефлексивна транзитивна икономическа размитост;
антисиметрична икономическа размитост;
антисиметрична рефлексивна икономическа размитост;
антисиметрична транзитивна икономическа размитост;
антитранзитивна икономическа размитост;
антитранзитивна рефлексивна икономическа размитост;
антитранзитивна симетрична икономическа размитост;
еквивалентностна икономическа размитост (същото като подобностна
икономическа размитост);
ентропийна оценка на икономическата размитост (вж. индикатор за
икономическа размитост);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа размитост;
индекс за икономическа размитост (вж. индикатор за икономическа
размитост);
индикатор за икономическа размитост;
несиметрична икономическа размитост;
несходствена икономическа размитост;
подобностна икономическа размитост;
полупредпорядкова икономическа размитост;
порядкова икономическа размитост;
предпорядкова антирефлексивна икономическа размитост;
предпорядкова икономическа размитост;
различностна икономическа размитост;
рефелксивна икономическа размитост;
симетрична икономическа размитост;
сходствена икономическа размитост;
съвършена антисиметрична икономическа размитост;
съвършна порядкова икономическа размитост;
съпоставимостна икономическа размитост;
транзитивна икономическа размитост.

РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА (product multiplication) (в микр.) – завладяване на пазарни територии от страна на монополистични фирми (в микр.)
[вече реализиращи положителна икономическа обща печалба (в микр.)] в условията на асиметрична продуктова диференциация (в микр.), за да се предотврати навлизането на нови конкуренти. За целта обикновено се откриват по няколко търговски обекта на дадена ограничена територия.
РАЗМЯНА (exchange) (*) – една от фазите на възпроизводството (на социопроизводството); вид минимална възпроизводствена конфигурация* (minimal reproductional configuration) (вж. възпроизводствена конфигурация). В нея
се извършва размяна (пазарен обмен) на стоки между участниците в пазарния
процес (които са вид икономически единици) с посредничеството на паричния
еквивалент. Обуславя се от наличието на общественото разделение на труда и
на специализацията на труда и производството. Крайната цел на размяната е
стоката (най-вече продуктът, създаден в производството) да достигне до
нейния потребител. Фазата на размяната предполага наличието на фазите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производството, разпределението и потреблението (във възпроизводството
няма размяна без производство, разпределение и потребление).
Размяната е същото като пазарно посредничество, като непроизводствен
бизнес, като пазарно следпроизводство, като пазарно предипотребление и като
пазарен бизнес, както и като сечение на бизнес и посредничество и като сечение (вж. икономическо сечение) на бизнес и предипотребление. Към нея се
числят (1) реалната размяна и (2) финансовата размяна) (вж. фиг. 1). От своя
страна, реалната размяна едновременно е (а) обединение (вж. икономическо
обединение) на (α) продуктова размяна (същото като физическа размяна) (протичаща в продуктовия пазар) и (β) трудова размяна (протичаща в трудовия пазар) и (б) обединение на (α) факторна размяна (протичаща във факторовите
пазари) (тя включва размяната на производителни продукти, която е част от
продуктовата размяна, и цялата трудова размяна) и (β) потребителна размяна
на консумативни продукти, която е останалата част от продуктовата размяна.
Ако не е посочено друго под размяна обикновено се подразбира продуктовата
размяна (като продуктов пазар в класическия й обхват). Затова в настоящото
изложение от размяната често се изключват финансовата размяна (финансовите пазари) и трудовата размяна (трудовите пазари).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Възпроизводство

Трудова
размяна
Производство

Продуктова размяна

Финан.
размяна

Разпределение

Потреблене

Реална
размяна

Размяна

Фиг. 1. Размяна (включва реална размяна и финансова размяна)

Според възпроизводствения обхват на поддържането (на поддържащата сфера) се различават следните два основни вида размяна: (1) пазарноикономическа размяна (marketly-economic exchange) [тя се извършва в пазарната икономика (в пазарно-икономическата сфера)] (2) финансово-пазарноикономическа размяна (financially-marketly-economic exchange) [тя се извършва във финансовата пазарна икономика (във финансово пазарноикономическата сфера); всяко финансово-пазарно-икономическа размяна е
пазарно-икономическа, но не всяка пазарно-икономическа размяна е финансово-пазарно-икономическа; в този смисъл пазарно-икономическата размяна има
две основни разновидности: (а) нефинансово-пазарно-икономическа размяна
(non-financially-marketly-economic exchange) и (б) финансово-пазарноикономическа размяна] (вж. поддържане).

РАЗМЯНА (exchange) (кд) – във:
въздействие на размяната върху общественонеобходимите разходи на
икономически труд;
ефективност в размяната (в микр.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа размяна;
неавелокативна икономическа размяна (същото като финансова размяна);
неавелокативна размяна (същото като финансова размяна);
недивелокативна икономическа размяна (същото като финансова размяна);
недивелокативна размяна (същото като финансова размяна);
нестокова икономическа размяна (същото като финансова размяна);
нестокова размяна (същото като финансова размяна);
несубстанциална икономическа размяна (същото като финансова размяна);
несубстанциална размяна (същото като финансова размяна);
нефинансова икономическа размяна (същото като реална икономическа
размяна);
нефинансова размяна (същото като реална размяна);
размяна;
размяна между риск и възвръщаемост (в макр.);
реална икономическа размяна;
реална размяна;
стокова икономическа размяна (същото като реална икономическа размяна);
стокова размяна (същото като реална размяна);
субстанциална икономическа размяна (същото като реална икономическа
размяна);
субстанциална размяна (същото като реална размяна);
същностно-стратифицирана икономика на размяната;
уравнение на размяната (в макр.) (същото като уравнение на количествената теория за парите (в макр.));
финансова размяна.

РАЗМЯНА МЕЖДУ РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (trade off between risk
and return) (в макр.) – възприемано от икономическите агенти (респ. от икономическите единици) необходимо съответствие между допълнително очаквания
доход и риска (в макр.), което ги мотивира да притежават рисковия актив (в
макр.).
РАЗНОВИДНОСТ (species; variety) (кд) – във:
икономическа разновидност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗНООБРАЗИЕ (manifold /variety/) (кд) – във:
закон за необходимото икономическо разнообразие (същото като принцип
на необходимото икономическо многообразие);
икономическо разнообразие (същото като многообразие на икономическата система).
РАЗНОПОСОЧНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (non-one-way /multiway/
fiscal policy) (ки) – във:
разнопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РАЗНОПОСОЧНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (nonone-way /multiway/ combined fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическо понятие
за означаване на положението, че разнотипната комбинирана бюджетна политика (в макр.) действува разнопосочно върху равнището на макроикономическата активност (в макр.), респ. върху обема на реалния брутен вътрешен
продукт (в макр.).
РАЗНОПОСОЧНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (multiway combined macroeconomic policy) (в межд.) (*) – икономическо понятие за означаване на положението, че разнотипната комбинирана
макроикономическа политика (в межд.) действува разнопосочно върху макроикономическата активност (в макр.).
РАЗНОПОСОЧНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (multiway combined policy) (ки) – във:
разнопосочна комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОПОСОЧНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (multiway
macroeconomic policy) (ки) – във:
разнопосочна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнопосочна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОПОСОЧНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (multiway multiform macroeconomic policy) (в межд.) (*) – икономическо понятие за означаване на положението, че разнотипната многостранна
макроикономическа политика (в межд.) действува разнопосочно върху макроикономическата активност (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗНОПОСОЧНА МНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (multiway multiform
policy) (ки) – във:
разнопосочна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОПОСОЧНА
КОМБИНИРАНА
ПОЛИТИКА
/multiway/combined policy) (ки) – във:
разнопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.).

(non-one-way

РАЗНОПОСОЧНА ПОЛИТИКА (non-one-way /multiway/ policy) (ки) – във:
разнопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разнопосочна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнопосочна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (heterogeneous economic
product) – вж. икономически продукт.
РАЗНОРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (heterogeneous economic labour)
– вж. икономически труд.
РАЗНОРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (heterogeneous economic
factor) (ки) – във:
разнороден производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор).
РАЗНОРОДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(heterogeneous production economic factor) – вж. производствен икономически
фактор.
РАЗНОРОДНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (heterogeneous fiscal policy) (в
макр.) – същото като колебателна бюджетна политика (в макр.).
РАЗНОРОДНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (heterogeneous
macroeconomic policy) (в межд.) – същото като колебателна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОРОДНА ПОЛИТИКА (heterogeneous policy) (ки) – във:
разнородна бюджетна политика (в макр.) (същото като колебателна бюджетна политика (в макр.));
разнородна макроикономическа политика (в межд.) (същото като колебателна макроикономическа политика (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗНОРОДНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (heterogeneous
labour economic force) – вж. трудова икономическа сила.
РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (polytype fiscal policy) (в макр.)
(*) – бюджетна политика (в макр.), която при различните си форми едновременно е експанзионистична бюджетна политика (в макр.) и рестриктивна
бюджетна политика (в макр.). Проявява се в един основен тип: като разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (polytype fiscal policiy) (ки) –
във:
алотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетна политика (в
макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
разнотипна бюджетна политика (в макр.);
разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
153

1507

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).

РАЗНОТИПНА
БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА*
(polytype fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.), при която самостоятелното и едновременно въздействие
на двете включени в нея макроикономически политики [на бюджетната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на
едната само към увеличаване, а на другата само към намаляване на обема на
реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата
величина; макроикономическо положение, при което едновременно са налице
разнотипна макроикономическа политика (в макр.) и бюджетновалутнокурсова политика (в межд.). Нейни типове са антнинеутралноориентираната разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) [в т.ч.
експанзионистичноориентираната разнотипна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.) и рестриктивнориентираната празнотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.)] и неутралноориентираната разнотипната бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА
БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА
(polytype fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА* (polytype fiscalmonetary policy) (в макр.) (*) – бюджетно-парична политика (в макр.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на двете включени в нея
макроикономически политики [на бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в макр.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в
страната е в противоположни посоки – на едната само към увеличаване, а на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------другата само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт
(в макр.), респ. към задържане на неговата величина; макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна макроикономическа
политика (в макр.) и бюджетно-парична политика (в макр.). Нейни типове са
антнинеутралноориентираната разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) [в т.ч. експанзионистичноориентираната разнотипна бюджетнопарична политика (в макр.) и рестриктивнориентираната празнотипна бюджетно-парична политика (в макр.)] и неутралноориентираната разнотипната бюджетно-парична политика (в макр.).

РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА (polytype fiscalmonetary policy) (ки) – във:
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.).
РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (polytype fiscal-monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.), при която самостоятелното и
едновременно въздействие на включените в нея макроикономически политики
[на бюджетната политика (в макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата активност (в
макр.) в страната е в противоположни посоки – на едните само към увеличаване, а на другите само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен
продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина; макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна макроикономическа политика (в макр.) и бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в
межд.). Нейни типове са антнинеутралноориентираната разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.) [в т.ч. експанзионистичноориентираната разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.) и рестриктивнориентираната празнотипна бюджетно155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------парично-валутнокурсова политика (в межд.)] и неутралноориентираната
разнотипната бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА (polytype fiscal-monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
антинеуталноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова
политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (polytype twosided fiscal policy) (в макр.) (*) – двустранна бюджетна политика (в макр.),
самостоятелното и едновременно въздействие на чиито отделни форми [на данъчната политика (в макр.) и на политиката на правителствените разходи (в
макр.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на едната само към увеличаване, а на другата само към
намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ.
към задържане на неговата величина; макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна бюджетна политика (в макр.) и
двустранна бюджетна политика (в макр.). Същото е като разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.). Нейни типове са антнинеутралноориентираната разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.) [в т.ч. експанзионистичноориентираната разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.) и рестриктивнориентираната празнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.)] и неутралноориентираната разнотипната двустранна бюджетна политика (в макр.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (polytype twosided fiscal policy) (ки) – във:
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неутралноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.);
разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.).

РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype two-sided macroeconomic policy) (в межд.) (*) – двустранна макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно въздействие на чиито отделни форми (на двете включени в нея макроикономически политики) върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в
противоположни посоки – на едната само към увеличаване, а на другата само
към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.),
респ. към задържане на неговата величина; макроикономическо положение,
при което едновременно са налице разнотипна макроикономическа политика
(в макр.) и двустранна макроикономическа политика (в межд.). Нейни типове
са антнинеутралноориентираната разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) [в т.ч. експанзионистичноориентираната разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивнориентираната празнотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.)] и неутралноориентираната разнотипната двустранна макроикономическа политика (в межд.). Форми на разнотипната двустранна макроикономическа политика са (1) разнотипната бюджетно-парична политика (в
макр.), (2) разнотипната бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) и
(3) разнотипната парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
(polytype two-sided macroeconomic policy) (ки) – във:
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННА ПОЛИТИКА (polytype fiscal policy) (ки) –
във:
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННОСТ (polytype two-sidedity) (ки) – във:
разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (polytype two-sidedity of the fiscal-exchange-rate policy) (в
межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (polytype two-sidedity of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в
макр.), при които едновременно са налице разнотипност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА* (polytype two-sidedity of the macroeconomic policy) (в межд.) (*)
– характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в
макр.), при които едновременно са налице разнотипност на макроикономическата политика (в межд.) и двустранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (polytype two-sidedity of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (polytype twosidedity of the policy) (ки) – във:
разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗНОТИПНА КОЛЕБАТЕЛНОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.), разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа
политика (в межд.), – колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.), типичното за която е, че отделните форми на макроикономическата политика (в макр.) [най-вече измежду бюджетната политика (в
макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в
межд.)] действуват едновременно в различни, обикновено в противоположни
посоки, т.е. че към даден момент във времето са разнопосочни, като с течение
на времето тези форми се сменят. Към даден момент във времето разнотипната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателномногостранна макроикономическа политика като цяло има определена насоченост към изменение на равнището на макроикономическата активност (в макр.) [респ. на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.)] – към неговото увеличаване, намаляване или запазване. От тази гледна
точка тя се подразделя на три вида: първо, експанзионистичномоментноориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-moment-direct polytype oscillatedmultiform macroeconomic policiy) (в межд.) – когато при постоянни други условия крайният резултат от нейното действие към даден момент във времето е
нарастването на реалния брутен вътрешен продукт, но с течение на времето
прилаганите макроикономически форми се запазват; второ, рестриктивномоментноориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-moment-direct polytype oscillated-multiform
macroeconomic policiy) (в межд.) – когато при постоянни други условия
крайният резултат от нейното действие към даден момент във времето е намаляването на реалния брутен вътрешен продукт, но с течение на времето прилаганите макроикономически форми се запазват; трето, неутралномоментноориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutral-moment-direct polytype oscillated-multiform
macroeconomic policiy) (в межд.) – когато при постоянни други условия
крайният резултат от нейното действие към даден момент във времето е запазването на равнището на реалния брутен вътрешен продукт, но с течение на
времето прилаганите макроикономически форми се запазват.
При разнотипната (монотонна или колебателна) колебателномногостранна
макроикономическа политика чрез промени в импулсите на нейните въздействия или чрез промени в типовете на макроикономическата политика също е
възможно в течение на даден период от време да се реализира определена ориентираност по отношение на обема на брутния вътрешен продукт. Тоест, независимо от кратковременните противоположни промени в равнището на брутния национален продукт, е възможно 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 е налице динамичноориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. динамичноориентирана разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-direct polytype
heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)]. Ако в рамките на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------целия период от време обаче не се наблюдава определена тенденция в промените на обема на брутния вътрешен продукт, тогава е налице динамичнонеориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа
политика* (dynamic-non-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic
policy) (в межд.) [т.е. динамичнонеориентирана разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-non-direct polytype
heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)].
Форми на динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна
макроикономическа политика са: (1) експанзионистично-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-dynamic-direct polytype oscillating-multiform
macroeconomic policy) (в межд.) – когато с течение на времето тази политика е
насочена към нарастване на обема на брутния вътрешен продукт; (2) рестриктивно-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-dynamic-direct polytype
oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – когато с течение на
времето тази политика е насочена към намаляване на обема на брутния вътрешен продукт; (3) неутрално-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutral-dynamicdirect polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – 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 разнотипност и колебателна
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 разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика се подразделя
на монотонно-динамичноориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (monotonous-dynamic-direct polytype
oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хомогеннодинамичноориентирана разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneous-dynamic-direct polytype heterogeneousmultiform macroeconomic policy)] (в межд.) и колебателно-динамичноориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа
политика* (oscillated-dynamic-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е хетерогенно-динамичноориентирана разнотип-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (heterogeneous-dynamic-direct polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в
межд.)]. От своя страна в зависимост от това, дали в условията на разнотипност и колебателна 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 колебателномногостранна макроикономическа политика се подразделя на монотонно-динамичнонеориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (monotonous-dynamic-non-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хомогенно-динамичнонеориентирана разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneousdynamic-non-direct polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в
межд.)] и колебателно-динамичнонеориентирана разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (oscillating-dynamic-nondirect polytype oscillated-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хетерогенно-динамичнонеориентирана разнотипна хетерогенномногостранна
макроикономическа политика* (heterogeneous-dynamic-non-direct polytype
heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)].
Форми на монотонно-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичномонотонно-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-monotonous-dynamic-direct
polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (2) рестриктивномонотонно-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-monotonousdynamic-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.);
(3) неутралномонотонно-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutral-monotonousdynamic-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.).
От своя страна форми на колебателно-динамичноориентираната разнотипна
колебателномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичноколебателно-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-oscillatingdynamic-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.);
(2) рестриктивноколебателно-динамичноориентираната разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------oscillating-dynamic-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в
межд.); (3) неутралноколебателно-динамичноориентираната разнотипна
колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutraloscillating-dynamic-direct polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в
межд.).
Разнотипната колебателномногостранна макроикономическа политика освен това (също както монотонномногостранната политика) се проявява в две
форми: първо, монотонноразнотипната колебателномногостранна макроикономическа политика* (monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хомогенноразнотипната хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] – когато с течение на времето
използуваните различни типове (експанзионистичен, рестриктивен или неутрален) на осъществяване на всяка една от прилаганите форми на макроикономическата политика (бюджетна, парична или валутнокурсова) остават непроменени, като с това се съхранява идентичността на установената разнотипност,
но не се съхранява идентичността на установената монотонна многостранност
на макроикономическата политика (примерна редица във времето е: бюджетна
експанзия, парична рестрикция; парична експанзия, валутнокурсова рестрикция; бюджетна експанзия, неутрална валутнокурсова политика;...); второ, колебателноразнотипната колебателномногостранна макроикономическа
политика* (oscillated-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в
межд.) [т.е. хетерогенноразнотипната хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (heterogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] – когато с течение на времето поне един от използуваните различни типове (експанзионистичен, рестриктивен или неутрален) на осъществяване на прилаганите форми на макроикономическата политика (бюджетна, парична или валутнокурсова) се променя, като с това се променя идентичността на установената разнотипност и отново не се съхранява
идентичността на установената монотонна многостранност на макроикономическата политика (примерна редица във времето е колебателноразнотипната
колебателномногостранна макроикономическа политика е: бюджетна експанзия, парична рестрикция; бюджетна рестрикция, неутрална валутнокурсова
политика; бюджетна експанзия, валутнокурсова рестрикция;...).
В зависимост от това, дали с течение на времето в условията на колебателна многостранност и монотонна разнотипност въздействията на политиката
върху обема на брутния вътрешен продукт са ориентирани или не са ориенти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рани, монотонноразнотипната колебателномногостранна макроикономическа
политика може да бъде динамичноориентирана монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-direct
monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е.
динамичноориентирана хомогенноразнотипна хетерогенномногостранна
макроикономическа политика* (dynamic-direct homogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] или динамичнонеориентирана монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-non-direct monotonous-polytype oscillating-multiform
macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. динамичнонеориентирана хомогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика*
(dynamic-non-direct homogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)].
Форми на динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичнодинамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-dynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – когато с
течение на времето тази политика е насочена към нарастване на обема на
брутния вътрешен продукт; (2) рестриктивно-динамичноориентираната
монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа
политика* (restrictive-dynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform
macroeconomic policy) (в межд.) – когато с течение на времето тази политика е
насочена към намаляване на обема на брутния вътрешен продукт; (3) неутрално-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutral-dynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – 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 многостранност и
монотонна разнотипност 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
монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика се подразделя на монотонно-динамичноориентирана монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (monoto-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nous-dynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic
policy) (в межд.) [т.е. хомогенно-динамичноориентирана хомогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneous-dynamic-direct homogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] и колебателно-динамичноориентирана монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика*
(oscillating-dynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хетерогенно-динамичноориентирана хомогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика*
(heterogeneous-dynamic-direct homogeneous-polytype heterogeneous-multiform
macroeconomic policy) (в межд.)]. От своя страна в зависимост от това, дали
при същите условия 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 монотонномногостранна макроикономическа политика се
подразделя на монотонно-динамичнонеориентирана монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (monotonousdynamic-non-direct monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic
policy) (в межд.) [т.е. хомогенно-динамичнонеориентирана хомогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneous-dynamic-non-direct homogeneous-polytype heterogeneous-multiform
macroeconomic policy) (в межд.)] и колебателно-динамичнонеориентирана
монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (oscillating-dynamic-non-direct monotonous-polytype oscillatingmultiform
macroeconomic
policy)
(в
межд.)
[т.е.
хетерогеннодинамичнонеориентирана хомогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (heterogeneous-dynamic-non-direct homogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)].
Форми на монотонно-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичномонотонно-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionarymonotonous-dynamic-direct monotonous-polytype oscillated-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (2) рестриктивномонотонно-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-monotonous-dynamic-direct monotonouspolytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (3) неутрално-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонно-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutral-monotonousdynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy)
(в межд.). От своя страна форми на колебателно-динамичноориентираната
монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичноколебателно-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика*
(expansionary-oscillating-dynamic-direct
monotonous-polytype
oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (2) рестриктивноколебателно-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-oscillatingdynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy)
(в межд.); (3) неутралноколебателно-динамичноориентираната монотонноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика*
(neutral-oscillating-dynamic-direct monotonous-polytype oscillating-multiform
macroeconomic policy) (в межд.).
В зависимост от това, дали с течение на времето в условията на колебателна многостранност и колебателна разнотипност въздействията на политиката върху обема на брутния вътрешен продукт са ориентирани или не са ориентирани, колебателноразнотипната колебателномногостранна макроикономическата политика може да бъде динамичноориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-direct oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в
межд.) [т.е. динамичноориентирана хетерогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-direct heterogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] или динамичнонеориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-non-direct oscillating-polytype
oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. динамичнонеориентирана хетерогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-non-direct heterogeneous-polytype heterogeneousmultiform macroeconomic policy) (в межд.)].
Форми на динамичноориентираната колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичнодинамичноориентирана колебателноразнотипна колебателномногост(expansionary-dynamic-direct
ранна
макроикономическа
политика*
oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – кога166
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то с течение на времето тази политика е насочена към нарастване на обема на
брутния вътрешен продукт; (2) рестриктивно-динамичноориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-dynamic-direct oscillating-polytype oscillating-multiform
macroeconomic policy) (в межд.) – когато с течение на времето тази политика е
насочена към намаляване на обема на брутния вътрешен продукт; (3) неутрално-динамичноориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutral-dynamic-direct oscillatingpolytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – 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 многостранност и
колебателна разнотипност 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 колебателномногостранна макроикономическа
политика се подразделя на монотонно-динамичноориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика*
(monotonous-dynamic-direct oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хомогенно-динамичноориентирана хетерогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика*
(homogeneous-dynamic-direct heterogeneous-polytype heterogeneous-multiform
macroeconomic policy) (в межд.)] и колебателно-динамичноориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (oscillating-dynamic-direct oscillating-polytype oscillating-multiform
macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хетерогенно-динамичноориентирана
хетерогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа
политика* (heterogeneous-dynamic-direct heterogeneous-polytype heterogeneousmultiform macroeconomic policy) (в межд.)]. От своя страна в зависимост от
това, дали при същите условия 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 колебателномногостранна макроикономическа
политика се подразделя на монотонно-динамичнонеориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (monotonous-dynamic-non-direct oscillating-polytype oscillating-multiform
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хомогенно-динамичнонеориентирана
хетерогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа
политика* (homogeneous-dynamic-non-direct heterogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] и колебателнодинамичнонеориентирана колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (oscillating-dynamic-non-direct oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хетерогенно-динамичнонеориентирана хетерогенноразнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика* (heterogeneous-dynamic-non-direct
heterogeneous-polytype heterogeneous-multiform macroeconomic policy) (в
межд.)].
Форми на монотонно-динамичноориентираната колебателноразнотипна
колебателномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичномонотонно-динамичноориентираната колебателноразнотипна
колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionarymonotonous-dynamic-direct oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (2) рестриктивномонотонно-динамичноориентираната колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-monotonous-dynamic-direct oscillatingpolytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (3) неутралномонотонно-динамичноориентираната колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutral-monotonousdynamic-direct oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в
межд.). От своя страна форми на колебателно-динамичноориентираната колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика
са: (1) експанзионистичноколебателно-динамичноориентираната колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-oscillating-dynamic-direct oscillating-polytype oscillatingmultiform macroeconomic policy) (в межд.); (2) рестриктивноколебателнодинамичноориентираната колебателноразнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-oscillating-dynamic-direct
oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (3)
неутралноколебателно-динамичноориентирана колебателноразнотипна
колебателномногостранна макроикономическа политика* (neutraloscillating-dynamic-direct oscillating-polytype oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.).
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File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗНОТИПНА
КОЛЕБАТЕЛНОМНОГОСТРАННА
ПОЛИТИКА
(polytype oscillating-multiform policy) (ки) – във:
разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.).
РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (polytype
combined fiscal policy) (в макр.) (*) – комбинирана бюджетна политика (в
макр.), самостоятелното и едновременно въздействие на чиито отделни форми
върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на едните само към увеличаване, а на другите само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина.
РАЗНОТИПНА КОМБИНАРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (polytype
combined fiscal policy) (ки) – във:
алотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
анизотропноразнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
разнотипна комбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype combined macroeconomic policy) (в межд.) (*) – комбинирана
макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно
въздействие на чиито отделни форми (на включените в нея макроикономически политики) върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в
противоположни посоки – на едните само към увеличаване, а на другите само
към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------респ. към задържане на неговата величина; макроикономическо положение,
при което едновременно са налице разнотипна макроикономическа политика
(в макр.) и комбинирана макроикономическа политика (в межд.). Нейни типове са антнинеутралноориентираната разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) [в т.ч. експанзионистичноориентираната разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивнориентираната празнотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.)] и неутралноориентираната разнотипната комбинирана макроикономическа политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (polytype combined macroeconomic policy) (ки) – във:
алотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
анизотропноразнотипна комбинирана макроикономическаполитика (в
межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна 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.));
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (polytype combined policiy)
(ки) – във:
алотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
анизотропноразнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
антинеуталноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна комбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНОСТ (polytype combinedity) (ки) – във:
разнотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
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до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (polytype combinedity of the fiscal-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика и комбинираност на
бюджетно-валутнокурсовата политика. Проявява се като разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА* (polytype combinedity of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*)
– характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в
макр.), при които едновременно са налице разнотипност на бюджетнопаричната политика и комбинираност на бюджетно-паричната политика.
Проявява се като разнотипната двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА* (polytype combinedity of the macroeconomic policy) (в межд.) (*)
– характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в
макр.), при които едновременно са налице разнотипност на макроикономическата политика и комбинираност на макроикономическата политика.
Нейни разновидности са разнотипната двустранност на макроикономическата политика (в межд.) и разнотипната многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (polytype combinedity of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разнотипност на парично-валутнокурсовата политика и комбинираност на парично-валутнокурсовата политика. Проявява се като разнотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (polytype combinedity of the policy) (ки) – във:
разнотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разнотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).

РАЗНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype macroeconomic policy) (в межд.) (*)– макроикономическа политика (в макр.), която
при различните си форми едновременно е експанзионистична макроикономическа политика (в макр.) и рестриктивна макроикономическа политика (в
макр.). Проявява се в един основен вид: като разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (polytype macroeconomic policy) (ки) – във:
разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна макроикономическа политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антинеуталноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
алотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
алотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа
политика (в межд.));
разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.).

РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype multiform macroeconomic policy) (в межд.) (*) – многостранна макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно
въздействие на чиито отделни форми (на включените в нея макроикономически политики) върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противоположни посоки – на едните само към увеличаване, а на другите само
към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.),
респ. към задържане на неговата величина; макроикономическо положение,
при което едновременно са налице разнотипна макроикономическа политика
(в макр.) и многостранна макроикономическа политика (в межд.). Нейни типове са антнинеутралноориентираната разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.) [в т.ч. експанзионистичноориентираната
разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивнориентираната празнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.)] и неутралноориентираната разнотипната многостранна
макроикономическа политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (polytype multiform macroeconomic policy) (ки) – във:
алотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
анизотропноразнотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (polytype multiform policy)
(ки) – във:
алотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
анизотропноразнотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННОСТ (polytype multiformity) (ки) – във:
разнотипна многостранност на бюджетната политика (в макр.);
разнотипна многостранност на макроикономическата политика (в
межд.).
РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (polytype multiformity of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа ха176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рактеристика на случаите, при които едновременно са налице разнотипност
на бюджетната политика (в макр.) и многостранност на бюджетната политика (в макр.).

РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (polytype multiformity of the macroeconomic policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика
(в макр.), при които едновременно са налице разнотипност на макроикономическата политика (в межд.) и многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (polytype multiformity of the policy) (ки) – във:
разнотипна многостранност на бюджетната политика (в макр.);
разнотипна многостранност на макроикономическата политика (в
межд.).
РАЗНОТИПНА МОНОТОННОКОМБИНАРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (polytype monotonously-combined fiscal policy) (в макр.), разнотипна
хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.), (*) – монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.), при която нейните отделни форми действуват едновременно в различни, обикновено в противоположни посоки, т.е. че към даден момент във времето са разнопосочни.
РАЗНОТИПНА МОНОТОННОКОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype monotonous-combined macroeconomic policy)
(в межд.), разнотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.), (*) – монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.), при която нейните отделни форми действуват едновременно в различни, обикновено в противоположни посоки, т.е. че към даден момент във времето са разнопосочни [вж. форми на макроикономическа политика (в макр.)].
РАЗНОТИПНА МОНОТОННОКОМБИНАРАНА ПОЛИТИКА (polytype
monotonously-combined policy) (ки) – във:
разнотипна монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗНОТИПНА МОНОТОННОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype monotonous-multiform macroeconomic policy)
(в межд.), разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в межд.), (*) – монотонномногостранна макроикономическа политика
(в межд.), при която нейните отделни форми действуват едновременно в различни, обикновено в противоположни посоки, т.е. че към даден момент във
времето са разнопосочни [вж. форми на макроикономическа политика (в
макр.)]. Самостоятелното и едновременно въздействие на нейните форми върху макроикономическата активност (в макр.) на нацията е разнотипно: на
едните само към увеличаване, а на другите – само към намаляване на обема на
реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата
величина, като междувременно не настъпват промени в използуваните форми
на макроикономическата политика (т.е. последната е монотонномногостранна). Ето защо разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика е налице: (1) или когато едновременно се провеждат бюджетна експанзия (в макр.), парична експанзия (в макр.) и рестриктивна валутнокурсова политика (в межд.); (2) или когато едновременно се провеждат бюджетна рестрикция (в макр.), парична рестрикция (в макр.) и експанзионистична валутнокурсова политика (в межд.); (3) или когато едновременно се провеждат бюджетна експанзия, парична рестрикция и експанзионистична валутнокурсова
политика; (4) или когато едновременно се провеждат бюджетна експанзия, парична рестрикция и рестриктивна валутнокурсова политика; (5) или когато
едновременно се провеждат бюджетна рестрикция, парична експанзия и експанзионистична валутнокурсова политика; (6) или когато едновременно се
провеждат бюджетна рестрикция, парична експанзия и рестриктивна валутнокурсова политика. В случяй че се премине към по- общото понятие за разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.), тогава към горепосочените позиции се числят и всички запазващи се в течение на
времето типовопротивоположни комбинации само на двойки от тях, но при
пълно абстрахиране от третата форма. Броят на тези комбинации значително
нараства, ако под внимание се вземат и неутралните типове на различните
форми на макроикономическата политика.
Към даден момент във времето разнотипната монотонномногостранна
макроикономическа политика като цяло има определена насоченост към изменението на обема на реалния брутен вътрешен продукт (на дохода) – към
неговото увеличаване, намаляване или запазване. От тази гледна точка тя се
подразделя на три вида: първо, експанзионистично-моментноориентирана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика*
(expansionary-moment-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic
policiy) (в межд.) – когато при постоянни други условия крайният резултат от
нейното действие към даден момент във времето е нарастването на обема на
реалния брутен вътрешен продукт, но с течение на времето прилаганите макроикономически форми се запазват; второ, рестриктивно-моментноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа
политика* (restrictive-moment-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policiy) (в межд.) – когато при постоянни други условия крайният резултат от нейното действие към даден момент във времето е намаляването на
обема на реалния брутен вътрешен продукт, но с течение на времето прилаганите макроикономически форми се запазват; трето, неутралномоментноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (neutral-moment-direct polytype monotonous-multiform
macroeconomic policiy) (в межд.) – когато при постоянни други условия
крайният резултат от нейното действие към даден момент във времето е запазването на равнището на реалния брутен вътрешен продукт, но с течение на
времето прилаганите макроикономически форми се запазват.
Аналогично на случая с колебателноеднотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (oscillating-monotype monotonousmultiform macroeconomic policy) (в межд.) [вж. еднотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.)] и тук при разнотипната (монотонна или колебателна) монотонномногостранна макроикономическа политика е възможно чрез промени в импулсите на нейните въздействия или чрез
промени в типовете на макроикономическата политика да се реализира в течение на даден период от време определена ориентираност по отношение на
обема на брутния национален продукт. Тоест, независимо от кратковременните противоположни промени в равнището на брутния вътрешен продукт, е
възможно 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 можем да се говори за динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика*
(dynamic-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)
[т.е. за динамичноориентирана разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-direct polytype homogeneous-multiform
macroeconomic policy) (в межд.)]. Ако в рамките на целия период от време обаче не се наблюдава определена тенденция в промените на обема на брутния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен продукт, тогава може да се говори за динамичнонеориентирана
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика*
(dynamic-non-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в
межд.) [т.е. за динамичнонеориентирана разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика* (dynamic-non-direct polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)].
Форми на динамичноориентираната разнотипна монотонномногостранна
макроикономическа политика са: (1) експанзионистично-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа
политика* (expansionary-dynamic-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – когато с течение на времето тази политика е насочена към нарастване на обема на брутния вътрешен продукт; (2) рестриктивно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (restrictive-dynamic-direct polytype monotonousmultiform macroeconomic policy) (в межд.) – когато с течение на времето тази
политика е насочена към намаляване на обема на брутния вътрешен продукт;
(3) неутрално-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (neutral-dynamic-direct polytype
monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.) – 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 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 разнотипна
монотонномногостранна макроикономическа политика се подразделя на монотонно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна
макроикономическа политика* (monotonous-dynamic-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хомогенно-динамичноориентирана разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneous-dynamic-direct polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] и колебателно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (oscillating-dynamic-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в
межд.) [т.е. хетерогенно-динамичноориентирана разнотипна хомогенном-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ногостранна макроикономическа политика* (heterogeneous-dynamic-direct
polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)].
От своя страна в зависимост от това, дали в условията на 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 монотонномногостранна макроикономическа политика се подразделя на монотонно-динамичнонеориентирана разнотипна
монотонно-многостранна макроикономическа политика* (monotonousdynamic-non-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в
межд.) [т.е. хомогенно-динамичнонеориентирана разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneous-dynamic-nondirect polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] и колебателно-динамичнонеориентирана разнотипна монотонномногостранна
макроикономическа политика* (oscillating-dynamic-non-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хетерогеннодинамичнонеориентирана разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика* (heterogeneous-dynamic-non-direct polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)].
Форми на монотонно-динамичноориентираната разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионстичномонотонно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-monotonous-dynamic-direct polytype
monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (2) рестриктивномонотонно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна
макроикономическа
политика*
(restrictive-monotonous-dynamic-direct
polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (3) неутралномонотонно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (neutral-monotonous-dynamic-direct
polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.). От своя страна
форми на колебателно-динамичноориентираната разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистичноколебателно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (expansionary-oscillating-dynamic-direct polytype
monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (2) рестриктивноколебателно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна
макроикономическа политика* (restrictive-oscillating-dynamic-direct polytype
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.); (3) неутралноколебателно-динамичноориентирана разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (neutral-oscillating-dynamic-direct polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.).
Разнотипната монотонномногостранна макроикономическа политика освен това се проявява в две форми: първо, монотонноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика* (monotonous-polytype
monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хомогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика* (homogeneous-polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy) (в межд.)] – когато
с течение на времето използуваните различни типове (експанзионистичен, рестриктивен или неутрален) на осъществяване на всяка една от прилаганите
форми на макроикономическата политика (бюджетна, парична или валутнокурсова) остават непроменени, като с това се съхраняват идентичността на установената разнотипност и идентичността на установената монотонна многостранност на макроикономическата политика; второ, колебателноразнотипна
монотонномногостранна макроикономическа политика* (oscillatingpolytype monotonous-multiform macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика*
(heterogeneous-polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy) (в
межд.)] – когато с течение на времето поне един от използуваните различни
типове (експанзионистичен, рестриктивен или неутрален) на осъществяване на
прилаганите форми на макроикономическата политика (бюджетна, парична
или валутнокурсова) се променя, като с това се променя идентичността на установената разнотипност, но се съхранява идентичността на установената монотонна многостранност на макроикономическата политика. (Примерна редица във времето за монотонноразнотипната монотонномногостранната макроикономическа политика е: бюджетна експанзия, парична рестрикция; бюджетна
експанзия, парична рестрикция; бюджетна експанзия, парична рестрикция;...
Примерна редица във времето за колебателноразнотипната монотонномногостранната макроикономическа политика е: бюджетна експанзия, парична рестрикция; бюджетна рестрикция, парична експанзия; бюджетна експанзия, неутрална парична политика;...).

РАЗНОТИПНА МОНОТОННОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (polytype monotonous-multiform macroeconomic policy)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа
политика (в межд.);
монотонноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в
межд.).

РАЗНОТИПНА МОНОТОННОМНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (polytype
monotonous-multiform policy) (ки) – във:
колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа
политика (в межд.);
монотонноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в
межд.).
РАЗНОТИПНА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (polytype
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – парично-валутнокурсова политика (в межд.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на двете
включени в нея макроикономически политики [на паричната политика (в
макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата
активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на едната само
към увеличаване, а на другата само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина;
макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна макроикономическа политика (в макр.) и парично-валутнокурсова политика (в межд.). Нейни типове са антнинеутралноориентираната разнотипна
парично-валутнокурсова политика (в межд.) [в т.ч. експанзионистичноориентираната разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.) и рестриктивнориентираната празнотипна парично-валутнокурсова политика (в
межд.)] и неутралноориентираната разнотипната парично-валутнокурсова
политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА (polytype
monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
антинеуталноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.);

183

1537

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------експанзионистичноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в
межд.);
разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА ПОЛИТИКА (polytype policiy) (ки) – във:
алотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
алотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
алотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
антинеуталноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетна политика (в
макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експанзионистичноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неутралноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в
межд.);
разнотипна бюджетна политика (в макр.);
разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
разнотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа
политика (в межд.));
разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
рестриктивноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана
политика (в межд.);
рестриктивноориентирана
ка (в макр.);
рестриктивноориентирана
ка политика (в межд.);
рестриктивноориентирана
ка (в межд.).

разнотипна двустранна макроикономическа
разнотипна комбинирана бюджетна политиразнотипна многостранна макроикономичесразнотипна парично-валутнокурсова полити-

РАЗНОТИПНА ХЕТЕРОГЕННОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype heterogeneous-multiform macroeconomic
policy) (в межд.) – същото като разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА
ХЕТЕРОГЕННОМНОГОСТРАННА
ПОЛИТИКА
(polytype heterogeneous-multiform policy) (ки) – във:
разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.)).
РАЗНОТИПНА ХОМОГЕННОКОМБИНАРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (polytype homogeneously-combined fiscal policy) (в макр.) – същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.).
РАЗНОТИПНА ХОМОГЕННОКОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype homogeneous-combined macroeconomic policy) (в межд.) – същото като разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ХОМОГЕННОКОМБИНАРАНА ПОЛИТИКА (polytype
homogeneously-combined policy) (ки) – във:
разнотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
разнотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа
политика (в межд.)).
РАЗНОТИПНА ХОМОГЕННОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (polytype homogeneous-multiform macroeconomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------policy) (в межд.) – същото като разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.).

РАЗНОТИПНА ХОМОГЕННОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy)
(ки) – във:
разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като монотонноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в межд.) (същото като колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОТИПНА ХОМОГЕННОМНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (polytype
homogeneous-multiform policy) (ки) – във:
разнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в
межд.) (същото като монотонноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.));
хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в межд.) (същото като колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗНОТИПНОСТ (polytypeness) (кд) – 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.);
монотонна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонна разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).

РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (polytypeness of the
fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при
които към даден момент (при постоянни други условия) двете прилагани форми на бюджетната политика (в макр.) [данъчната политика (в макр.) и политиката на правителствени разходи (в макр.)] действуват разнопосочно по
отношение на въздействието им върху равнището на макроикономическата
активност (в макр.), респ. на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.)
(към увеличаване, към намаляване и към запазване).
РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА (polytypeness of the
fiscal policy) (ки) – във:
колебателна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.).

РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (polytypeness of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
макр.), при които към даден момент (при постоянни други условия) двете нейни прилагани форми [бюджетната политика (в макр.) и валутнокурсовата
политика (в макр.)] [вж. форми на макроикономическата политика (в макр.)]
действуват разнопосочно по отношение на въздействието им върху равнището
на макроикономическата активност (в макр.) (към увеличаване, към намаляване и към запазване).
РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА (polytypeness of the fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
колебателна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА*
(polytypeness of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в макр.), при които към
даден момент (при постоянни други условия) двете нейни прилагани форми
[бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в макр.)] [вж. форми на макроикономическата политика (в макр.)] действуват разнопосочно по
отношение на въздействието им върху равнището на макроикономическата
активност (в макр.) (към увеличаване, към намаляване и към запазване).
РАЗНОТИПНОСТ
НА
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА
(polytypeness of the fiscal-monetary policy) (ки) – във:
колебателна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.).

РАЗНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА*
(polytypeness of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които към
даден момент (при постоянни други условия) всички нейни прилагани форми
[бюджетната политека (в макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] [вж. форми на макроикономическата политика (в макр.)] или най-малко две от тях действуват разнопосочно по отношение
на въздействието им върху равнището на макроикономическата активност (в
макр.) (към увеличаване, към намаляване и към запазване).
РАЗНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
(polytypeness of the macroeconomic policy) (ки) – във:
колебателна разнотипност на макроикономическата политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (polytypeness of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в
макр.), при които към даден момент (при постоянни други условия) двете нейни прилагани форми [паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в макр.)] [вж. форми на макроикономическата политика (в макр.)]
действуват разнопосочно по отношение на въздействието им върху равнището
на макроикономическата активност (в макр.) (към увеличаване, към намаляване и към запазване).
РАЗНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА
(polytypeness of the monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
колебателна разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонна разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).

РАЗНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (polytypeness 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.);
колебателна разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (recognizability of the economic system) (ки) – във:
обектна разпознаваемост на икономическата система (вж. системна
икономическа интерпретация).
РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРЕМА (recognizability of the economic theorem) (ки) – във:
обектна разпознаваемост на икономическата теорема (вж. теоремна
икономическа итерпретация).
РАЗПОЗНАВАНЕ (recognition) (кд) – във:
алгоритъм на икономическото разпознаване (вж. решаващо икономическо правило);
бейесовско обучение в разпознаването на икономически образи;
входни въздействия на икономическото разпознаване (вж. разпознаване на икономическите образи);
емпиричен риск на икономическото разпознаване (вж. риск на икономическото разпознаване);
икономическо разпознаване (същото като разпознаване на икономически
образи;
надеждност на разпознаването на икономически образи;
обучение в разпознаването на икономически образи;
първични признаци на икономическото разпознаване (вж. разпознаване на икономическите образи);
разпознаване на икономически образи;
разпознаване на икономически процеси;
риск на икономическото разпознаване;
самообучение в разпознаването на икономически образи;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статистически методи на разпознаването на икономически образи
(вж. решаващо икономическо правило).
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБРАЗИ (economic pattern
recognition), икономическо разпознаване, – един от методите за идентифициране на характеристиките на икономическите системи, чрез което се получава
необходима за икономическото управление информация. Представлява процес,
при който въз основа на голям брой признаци (респ. характеристики) на някаква икономическа система (обект на разпознаването) се определят (идентифицират) една или няколко нейни (негови) недостъпни за непосредствено определяне най-съществени характеристики, в т.ч. и най-вече – принадлежността
на икономическата система (на икономическия обект) към определен клас от
икономически системи (обекти). Решаването на задачата за разпознаване на
икономически образи е намиране с помощта на косвени данни на правила, въз
основа на които на всеки набор от значения на някаква икономическа система
(обект на разпознаването) се поставя в съответствие едно значение от зададено
множество от възможни значения, определящи съществени характеристики на
тази система. Специфично за процеса на икономическото разпознаване е това,
че на един и същ резултат от разпознаването при различни икономически
обекти могат да съответствуват различни значения на признаците, различието
между които е обусловено от въздействието на неизвестни (в т.ч. и на неизвестни икономически) фактори.
Изходна информация при разпознаването на икономически образи са резултатите от определени икономически наблюдения или измервания. В тяхната общност те се определят като първични признаци на икономическото
разпознаване (economic recognition primary features), а съвкупността от всички
първични признаци – като входни въздействия на икономическото разпознаване (economic recognition input actions /impacts, influences/) (те са вид икономически въздействия или сигнали). Резултатите от единичния акт на икономическото разпознаване се разглежда като икономическо решение, а резултатът от решението на задачата за икономическото разпознаване – като решаващо икономическо правило (или още решаваща икономическа функция), което
определя изображението на множеството от икономически въздействия (сигнали) в множеството на икономическите решения. Това означава, че за всяко
икономическо въздействие се посочва определено икономическо решение. Ако
множеството на решенията е дискретно и множеството на различните решение
не е голямо, тогава икономическото разпознаване представлява икономическо
194

1548

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------класифициране (economic classification). В такъв случай решаващата икономическа функция разделя множеството от икономически въздействия на подмножества, наричани икономически класове (economic classes) (на всеки икономически клас съответствува едно икономическо решение). Когато обаче
множеството от икономически въздействия (сигнали) е топологично икономическо пространство и следователно става дума за близост между две въздействия, тогава границите между икономическите класове представляват разделящи икономически повърхнини. По-важни измежду задачите на разпознаването на икономическите образи са задачата за икономическото класифициране (economic classification problem), задачата за икономическото описание
(economic description problem), задачата за икономическото обучение
(economic teaching problem), задачата за икономическото самообучение
(economic self-teaching problem) (вж. обучение в разпознаването на икономически образи и самообучение в разпознаването на икономически образи).
В повечето от случаите задачите за икономическо класифициране могат
да бъдат формулирани статистически и затова те се решават с помощта на бейесовското решаващо икономическо правило (вж. бейесовско обучение в
разпознаването на икономически образи). Задачите за описание на сложни
икономически сигнали (при положение че отсъствуват шумови смущения) могат да бъда решени с помощта на методи, които са аналогични на формалносинтаксическия анализ. Задачата за обучението и самообучението при разпознаването на икономически образи се свежда до намирането на оптимум на някакъв критерий (например от типа на функцията на икономическото правдоподобие) по параметрите на решаващата икономическа функция. Обикновено
такива задачи (но при еднопараметрични критерии) могат да се разглеждат като частни случаи на стохастична икономическа апроксимация (stochastic
economic approximation). Вж. разпознаване на икономически процеси.
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБРАЗИ (economic pattern recognition) (ки) – във:
бейесовско обучение в разпознаването на икономически образи;
надеждност на разпознаването на икономически образи;
обучение в разпознаването на икономически образи;
разпознаване на икономически образи;
самообучение в разпознаването на икономически образи;
статистически методи на разпознаването на икономически образи
(вж. решаващо икономическо правило).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ (economic prcesses
recognition) – една от разновидностите на разпознаването на икономически
образи. То е вземане на решение за последователността от състояния ki на някакъв икономически обект (респ. икономическа система) в моментите от времето t = 1, 2, …, m (или за параметрите на тази последователност) върху основата на последователността от икономически въздействия (икономически сигнали, респ. икономически признаци) vi , които характеризират този обект към
същите моменти от времето. Характерното за разпознаването на икономически
процеси е това, че последователните икономически състояния са зависими помежду си и затова оптималното решение за състоянието на икономическия
обект към всеки даден момент може да бъде взето само въз основа на информацията за значението на признаците във всички останали моменти от времето. Спецификата на разпознаването на икономически процеси се проявява
силно при марковските икономически процеси. За да се реши задачата за разпознаване на икономическия процес, трябва да бъде е зададено априорното
разпределение на икономическите вероятности p (k1, k2, …, km) (вж. условна
икономическа вероятност) на последователността от икономически състояния
и условното разпределение p (v1, v2, …, vm | k1, k2, …, km), което показва как
наблюдаваните икономически въздействия зависят от икономическите състояния. При марковските икономически процеси се предполага, че разпределението на вероятностите на икономическите състояния към момента t напълно се
определя от икономическото състояние в момента t – 1, следователно валидно
е равенството p (kt | k1, k2, …, kt – 2, kt – 1) = p (kt | kt – 1). Това означава, че априорното разпределение на вероятностите на последователността от икономически
състояния се определя напълно от преходните икономически вероятности (вж.
преходна икономическа функция)
m
p (k t | kt −1 )
= p (k1 )∏ p (kt | kt −1 ).
p (k1 , k 2 , ..., k m )
t =2

От своя страна за зависимостта на последователността от икономически въздействия (сигнали) от последователността от икономически състояния се
предполага, че въздействието в момент t зависи само от състоянието в този
момент от времето, т.е.

p (vt | k1 , k 2 , ..., k m ) = p (vt | kt ),
m

p (v1 , v2 , ..., vm | k1 , k 2 , ..., k m ) = ∏ p (vt | kt ).
t =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗПОЗНАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic system recognition) – икономическа система (реална или нейно модело отражение), която
извършва разпознаване на икономически образи. Въз основа на предявени за
разпознаване икономически въздействия (респ. икономически сигнали) тя изработва отговор (решение на задачата) по разпознаването. Специфични показатели на разпознаващата икономическа система са надеждността на разпознаването на икономически образи, вероятността за отказ от икономическо разпознаване, средното време за отстраняване на грешки от икономическото разпознаване и т.н. Разпознаващата икономическа система реализира алгоритъма
на икономическото разпознаване, който определя нейната структура. Найобщо тя е съставена от три части: (1) блок за изработване на икономически
признаци [наричан икономически рецептор* (economic receptor), който извършва предварителната обработка на икономическите въздействия, с което
извършва преход от първичните признаци на икономическите сигнали към
вторичните признаци, в чието пространство се осъществява самото разпознаване]; (2) блок за вземане на решения [наричан икономически класификатор) (economic classificator)]; (3) блок на изпълнителните устройства [наричан
икономически ефектор* (economic effector)]. Според характера на използването на априорната икономическа информация разпознаващите икономически
системи се подразделят на необучаващи се, обучаващи се, самообучаващи се и
адаптивни. Необучаващите се разпознаващи икономически системи функционират само в режим на разпознаване, като при тях априорната икономическа информация се отчита само при конструирането на тези системи. Обучаващите се разпознаващи икономически системи и самообучаващите се
разпознаващи икономически системи могат да работят и в режими обучение
и самообучение, които предшествуват режима на икономическото разпознаване. В режимите обучение и самообучение се конкретизират параметрите на
разпознаващите икономически системи с цел да се подберат оптимални режими на разпознаване. С цел да усъвършенствуват своите параметри адаптивните разпознаващи икономически системи* (adaptive economic systems
recognition) [наричани още самоприспособяващи се разпознаващи икономически системи* (self-adapting economic systems recognition)] постоянно използват информация, която се съдържа в предявяваните им за разпознаване
икономически въздействия (сигнали). В адаптивните разпознаващи
икономически системи едновременно се извършва процес на обучение и
самообучение в икономическото разпознаване.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗПОЗНАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic system recognition) (ки) – във:
адаптивна разпознаваща икономическа система (вж. разпознаваща
икономическа система);
необучаваща се разпознаваща икономическа система (вж. обучение в
разпознаването на икономически образи);
обучаваща се разпознаваща икономическа система (вж. обучение в
разпознаването на икономически образи);
разпознаваща икономическа система;
самообучаваща се разпознаваща икономическа система (вж. самообучение в разпознаването на икономически образи);
самоприспособяваща се разпознаваща икономическа система (същото
като адаптивна разпознаваща икономическа система; вж. разпознаваща
икономическа система).
РАЗПОЛАГАЕМ ДОХОД (disposable income) (ки) – във:
разполагаем личен доход (в макр.).
РАЗПОЛАГАЕМ ЛИЧЕН ДОХОД (disposable personal income) (в макр.) –
разлика между личния доход (в макр.) и личните подоходни данъци и неданъчни плащания на лицата (personal tax and nontax payments) (в макр.). Разпада се на личен разход (в макр.) и спестяване (в макр.).
РАЗПОЛАГАЕМ ПРОДУКТ (disposabled product) (в макр.) – обобщена на
макроикономическо равнище сума от натрупания през предходните години
продукт и придобития през текущата година продукт в една страна. При постоянни други условия е равен на разпределения продукт (в макр.).
РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (production allocation) (ки) – във:
едноетапна производствено-разпределителната задача за разполагане
на производството (вж. производствено-разпределителната задача за разполагане на производството);
еднопродуктова задача за разполагане на производството;
еднопродуктова многоетапна производствено-транспортна задача за
разполагане на производството;
задача за разполагане на производството;

198

1552

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------многоетапна производствено-разпределителната задача за разполагане на производството (вж. производствено-разпределителната задача за
разполагане на производството);
многоетапна производствено-транспортна задача за разполагане на
производството;
многоотраслова многопродуктова задача за разполагане на производството;
многопродуктова задача за разполагане на производството;
производствена задача за разполагане на производството;
производствено-разпределителната задача за разполагане на производството;
разпределителна задача за разполагане на производството.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ (location) (кд) – във:
ингредиентно икономическо разположение;
ингредиентно икореномическо разположение;
ингредиентно икотехномическо разположение;
ингредиентно икофорномическо разположение;
ингредиентно субномическо разположение;
ингредиентно форномическо разположение.
РАЗПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ (distributed product) (в макр.) – обобщена на макроикономическо равнище сума от натрупания към началото на следващата година продукт и използувания през текущата година продукт, намален с нетните инвестиции (в макр.) в една страна. При постоянни други условия е равен на разполагаемия продукт (в макр.).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (distribution) на дохода (*) – една от фазите на възпроизводството (на социо-производството); вид минимална възпроизводствена
конфигурация* (minimal reproductional configuration) (вж. възпроизводствена
конфигурация). В нея се извършва разпределение на дохода (в натурална или в
парична форма), получен от функционирането на богатството и в съответствие
със собствеността върху него. Собствеността (отношенията на собственост) се
реализира (се реализират) чрез разпределението на дохода (чрез разпределителните отношения). Определящо в разпределителния процес е разпределението на дохода, получен в производството, т.е. от функционирането на средствата за производство (респ. на производствените фактори): то се извършва
според собствеността върху средствата за производство. В своята същностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определеност разпределението е собственическо-обусловен процес. Фазата на
разпределението предполага наличието на фазите на производството и потреблението (във възпроизводството няма разпределение без производство и
потребление). Рапределението е същото като разпределително посредничество, като разпределителна алокация, като разпределително предипотребление и
като разпределително следпроизводство, както и същото като сечение на неосезаема алокация и нефинансова алокация, като сечение на посредническтво и
нефинансова алокация и като сечение на предипротребление и нефинансова
алокация.
Според възпроизводствения обхват на поддържането (на поддържащата сфера) се различават следните основни видове разпределение: (1) икономическо разпределение (economic distribution) [то се осъществява в икономиката (в икономическата сфера)]; (2) пазарно-икономическо разпределение
(marketly-economic distribution) [то се извършва в пазарната икономика (в пазарно-икономическата сфера); всяко пазарно-икономическо разпределение е
икономическо, но не всяко икономическо разпределение е пазарноикономическо; в този смисъл икономическото разпределение има две основни
разновидности: (а) непазарно-икономическо разпределение (non-marketlyeconomic distribution) и (б) пазарно-икономическо разпределение]; (3) финансово-пазарно-икономическо разпределение (financially-marketly-economic
distribution) [то се извършва във финансовата пазарна икономика (във финансово
пазарно-икономическата
сфера);
всяко
финансово-пазарноикономическо разпределение е пазарно-икономическо, но не всяко пазарноикономическо разпределение е финансово-пазарно-икономическо; в този смисъл пазарно-икономическото разпределение има две основни разновидности:
(а) нефинансово-пазарно-икономическо разпределение (non-financiallymarketly-economic distribution) и (б) финансово-пазарно-икономическо
разпределение] (вж. поддържане).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (distribution) (кд) – във:
аркуссинус-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
безусловна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------безусловно разпределение на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
безусловно съвместно разпределение на икономическите вероятности
(същото като матрица на разпределението на икономическите вероятности);
бета-разпределение от втори род на плътността на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
бета-разпределение от първи род на плътността на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
гама-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
въздействие на разпределението върху общественонеобходимите разходи
на икономически труд;
двумерен диференциален закон на разпределението на вероятностите
в икономиката (вж. автокорелационна функция на случайния икономически
процес);
дисперсия при разпределение на Гаус, К., в икономиката;
дисперсия при разпределение на Пуасон, С., в икономиката;
дисперсия при разпределение на Стюдънт в икономиката;
дисперсия при хипергеометрично разпределение в икономиката;
диференциален закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
диференциален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина);
диференциален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
диференциален закон на разпределението на непрекъснатата случайна
икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
диференциален условен закон на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина (вж. условно разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диференциален условен закон на разпределението на вероятностите
на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. условна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна
икономическа величина);
диференциални закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини;
диференциални условени закони на разпределенията на вероятностите на
случайните икономически величини;
експоненциално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
закони на разпределението на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина;
закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини;
закони на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
закони на разпределението на икономическите вероятности (същото като закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически
величини);
закони на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа
величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
икономическо разпределение;
интегрален закон на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на
вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален закон на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като условна функция
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрални условни закони на разпределението на вероятностите на
случайните икономически величини;
логаритмично нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
логистично разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
логистично разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
матрица на разпределението на икономическите вероятности;
нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
оптимална потребителна област на разпределението на продуктите (в
микр.) (същото като потребителна крива на договорите (в микр.));
оптимална производствена област на разпределението на производствените фактори (в микр.) (същото като производствена крива на договорите (в
микр.));
параболично разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина;
плътност на разпределението на икономическите вероятности (същото
като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина);
плътност на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------показателно-степенно разпределение на плътността на вероятностите
на непрекъснатата случайна икономическа величина;
първично разпределение на дохода (в макр.) (вж. и зависимости между
продукта и субсипродукта);
първично разпределение на икономическия доход (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина;
разпределение на данъчното бреме;
разпределение на данъчното бреме (в макр.);
разпределение на дискретната случайна икономическа величина (същото
като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
разпределение на Ерланг, А. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
разпределение на Ерланг, А. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
разпределение на Ерланг, А. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
разпределение на икономическите вероятности (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
разпределение на Парето, В. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
разпределение на правоъгълния триъгълник на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
разпределение на Пуасон, С., в икономиката;
разпределение;
χ2-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина;
ред на разпределението на икономическите вероятности;
стандартно /нормирано/ логистично разпределение на плътността на
вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стандартно /нормирано/ равномерно (правоъгълно) разпределение на
плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина;
стационарно разпределение на икономическите вероятности (вж. марковска икономическа верига);
степенно разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайни икономически величини;
съвместна плътност на разпределението на икономическите вероятности (същото като съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайните икономически величини);
съвместна плътност на разпределението на непрекъснатите случайните
икономически величини (същото като съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайните икономически величини);
съвместно разпределение на вероятностите на случайните икономически
величини (същото като матрица на разпределението на икономическите вероятности);
съвместно разпределение на икономическите вероятности;
същностно-стратифицирана икономика на разпределението;
тензор на разпределението на икономическите вероятности;
условна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
условна плътност на разпределението на икономическите вероятности
(същото като условна плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
условна функция на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина;
условна функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
условни закони на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина;
условни закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
условни закони на разпределението на вероятностите на случайните
икономически величини;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------условно разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за плътността на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за разпределението на дискретната
случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за функцията на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за функцията на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за функцията на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
функции на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини.
функция на χ2-разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на аркуссинус-разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на бета-разпределението от първи род на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина);
функция на експоненциалното разпределение на Ерланг, А., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж.
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на логаритмичното нормално разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция на логистичното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на нормалното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на нормираното нормално разпределение на вероятностите
на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на стандартното нормално разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина; вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на параболичното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на плътността на разпределението на икономическите вероятности (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на показателно-степенното разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределение на Парето, В., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина;
функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
функция на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция на разпределението на Ерланг, А., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на икономическите вероятности (вж.
дискретно вероятностно икономическо пространство);
функция на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа
величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на Парето, В., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на правоъгълния триъгълник на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж.
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на стандартното /нормираното/ логистично разпределение
на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина
(вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина);
функция на стандартното /нормираното/ нормално разпределение на
вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж.
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на стандартното /нормираното/ равномерно (правоъгълно)
разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на степенното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
частна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъсната случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението
на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
частна плътност на разпределението на икономическите вероятности;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частно разпределение на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина (вж. частно разпределение на икономическите вероятности);
частно разпределение на икономическите вероятности.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ В ИКОНОМИКАТА (probabilities distribution in economy) (ки) – във:
двумерен диференциален закон на разпределението на вероятностите
в икономиката (вж. автокорелационна функция на случайния икономически
процес).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (probabilities distribution on the
discrete stochastic /random/ economic quantity /value/), разпределение на дискретната случайна икономическа величина, разпределение на икономическите вероятности, диференциален закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина, диференциален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа
величина, безусловно разпределение на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина, – една от двете изчерпателни характеристики на дискретната случайна икономическа величина. (Другата нейна изчерпателна характеристика е функцията на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина.) Показва за всяко възможно
значение x на дискретната случайна икономическа величина η каква е вероятността pη (x) то да се реализира. Негови характеристични свойства са неотрицателността и нормираността. Затова всяка функция, която е определена върху
дискретно множество и притежава тези две свойства, може да се разглежда
като разпределение на вероятностите на някаква дискретна случайна икономическа величина. Описва се чрез формули, графики и най-често чрез таблици.
Последните представляват: ред на разпределението на икономическите вероятности pη {η = x} ≡ pη (x) (за едномерна случайна икономическа величина η,
разглеждана като едномерен вектор на величината η), матрица на разпределението на икономическите вероятности pηξ {η = x, ξ = y} ≡ pηξ (x, y) (за двумерна случайна икономическа величина (η, ξ), разглеждана като двумерен вектор
на величините η и ξ; матрицата на разпределението се нарича още съвместно
разпределение на икономическите вероятности), и т.н. В общия случай това е
r-мерен тензор на разпределението на икономическите вероятности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------pηξυ…{η = x, ξ = y, υ = z, …} ≡ pηξυ…(x, y, z, …).
Тук X = x1, x2, …, xm е векторът на възможните значения на дискретната случайна икономическа величина η, Y = y1, y2, …, yn – векторът на възможните
значения на дискретната случайна икономическа величина ξ, Z = z1, z2, …, zs –
векторът на възможните значения на дискретната случайна икономическа величина υ и т.н.
От съвместното разпределение на вероятностите pηξ (x, y) на двумерния
вектор на дискретните случайни икономически величини (η, ξ) могат да се изведат неговите частни разпределения на икономическите вероятности. Те са
разпределения на вероятностите на отделната случайна икономическа величина, независимо от това какво значение приема другата случайна икономическа
величина, с която тя се разглежда съвместно. По-специално, частното разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (probabilities partial distribution of the discrete stochastic /random/ economic
quantity /value/ pη (x) се определя по формулата

pη ( x) =

∑ p η ξ ( x, y ),
y∈Y

а частното разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина pξ(y) се определя по формулата

pξ ( y ) =

∑ p η ξ ( x, y),
x∈ X

Тоест за всяко определено възможно значение частното разпределение на дадена дискретна случайна икономическа величина (интерпретирана съвместно с
друга дискретна случайна икономическа величина) е равна на сумата от съвместните разпределения на дадената величина с другата величина, отговарящи
на определеното възможно значение на дадената величина.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities distribution on the
discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
безусловно разпределение на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
диференциален закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
210

1564

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диференциален условен закон на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина (вж. условно разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
закони на разпределението на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина;
интегрален закон на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на
вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина);
разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина;
условна функция на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина;
условни закони на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина;
условно разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина;
функция на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина;
частно разпределение на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина (вж. частно разпределение на икономическите вероятности).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА
СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities distribution on
the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
аркуссинус-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
безусловна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина);
бета-разпределение от втори род на плътността на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бета-разпределение от първи род на плътността на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
диференциален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина);
диференциален условен закон на разпределението на вероятностите
на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. условна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна
икономическа величина);
гама-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
експоненциално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
интегрален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като условна функция
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
логаритмично нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
логистично разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
параболично разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
показателно-степенно разпределение на плътността на вероятностите
на непрекъснатата случайна икономическа величина;
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина;
разпределение на Ерланг, А. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разпределение на Парето, В. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
χ2-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина;
разпределение на правоъгълния триъгълник на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ логистично разпределение на плътността на
вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ равномерно (правоъгълно) разпределение на
плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина;
степенно разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайни икономически величини;
условна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
условна функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
условни закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
функция на аркуссинус-разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на бета-разпределението от първи род на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина);
функция на експоненциалното разпределение на Ерланг, А., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж.
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на логаритмичното нормално разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на логистичното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на нормалното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на нормираното нормално разпределение на вероятностите
на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на стандартното нормално разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина; вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на параболичното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на показателно-степенното разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на χ2-разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на Парето, В., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на Ерланг, А., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на правоъгълния триъгълник на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на стандартното /нормираното/ логистично разпределение
на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина
(вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина);
функция на стандартното /нормираното/ нормално разпределение на
вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж.
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на стандартното /нормираното/ равномерно (правоъгълно)
разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на степенното разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
частна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъсната случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението
на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (probabilities distribution on stochastic /random/
economic quantities /values/) (ки) – във:
диференциални закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини;
диференциални условени закони на разпределенията на вероятностите на
случайните икономически величини;
закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини;
интегрални условни закони на разпределението на вероятностите на
случайните икономически величини;
съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайни икономически величини;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместно разпределение на вероятностите на случайните икономически
величини (същото като матрица на разпределението на икономическите вероятности);
условни закони на разпределението на вероятностите на случайните
икономически величини;
функции на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАУС, К., В ИКОНОМИКАТА (Gaus distribution in
economy) (ки) – във:
дисперсия при разпределение на Гаус, К., в икономиката.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНОТО БРЕМЕ (distribution of tax incidence)
(в макр.) – схващане на представителите на икономиката на предлагането (в
макр.), според което в оценката на данъчното бреме (в макр.) трябва да се
включи съотношението между величината на дохода и същата величина, намалена с размера на данъците и трансферите.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution on the discrete stochastic /random/ economic
quantity /value/) (ки) – във:
диференциален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
закони на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина);
разпределение на дискретната случайна икономическа величина (същото
като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
формула на пълната вероятност за разпределението на дискретната
случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за функцията на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
функция на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА (distribution of the income) (ки) – във:
първично разпределение на дохода (в макр.) (вж. и зависимости между
продукта и субсипродукта);
първично разпределение на икономическия доход (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕРЛАНГ, А., НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities Erlang distribution on the continuous stochastic /random/ economic quantity
/value/) (ки) – във:
функция на разпределението на Ерланг, А., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕРЛАНГ, А. НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА (probabilities density Erlang distribution on the continuous stochastic
/random/ economic quantity /value/) – плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина от n-ти порядък, която има вида
pΓ ( x | λ , c = n) = pЕрл ( x | λ , n) =

λc
(n − 1)!

x n −1e − λx ,

x > 0, λ > 0, n ≥ 1.

Съответствуващата му функция на разпределението на А. Ерланг на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина
(probabilities Erlang distribution function of the continuous stochastic /random/
economic quantity /value/) от n-ти порядък е

FЕрл ( x | λ , n) = 1 − e

− λx
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (economic
probabilities distribution) – същото като разпределение на вероятностите на
дискретната случайна икономическа величина.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (economic
probabilities distribution) (ки) – във:
безусловно съвместно разпределение на икономическите вероятности
(същото като матрица на разпределението на икономическите вероятности);
закони на разпределението на икономическите вероятности (същото като закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически
величини);
матрица на разпределението на икономическите вероятности;
плътност на разпределението на икономическите вероятности (същото
като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина);
разпределение на икономическите вероятности(същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
ред на разпределението на икономическите вероятности;
стационарно разпределение на икономическите вероятности (вж. марковска икономическа верига);
съвместна плътност на разпределението на икономическите вероятности (същото като съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайните икономически величини);
съвместно разпределение на икономическите вероятности;
тензор на разпределението на икономическите вероятности;
условна плътност на разпределението на икономическите вероятности
(същото като условна плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
функция на разпределението на икономическите вероятности (вж.
дискретно вероятностно икономическо пространство);
функция на плътността на разпределението на икономическите вероятности (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
частна плътност на разпределението на икономическите вероятности;
частно разпределение на икономическите вероятности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДОХОД (distribution of the
economic income) (ки) – във:
първично разпределение на икономическия доход (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution on the continuous stochastic /random/
economic quantity /value/) (ки) – във:
диференциален закон на разпределението на непрекъснатата случайна
икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
закони на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа
величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
плътност на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
съвместна плътност на разпределението на непрекъснатите случайните
икономически величини (същото като съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайните икономически величини);
формула на пълната вероятност за плътността на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за функцията на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
функция на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа
величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРЕТО, В., НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabili-

219

1573

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ties Pareto distribution on the continuous stochastic /random/ economic quantity
/value/) (ки) – във:
функция на разпределение на Парето, В., на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРЕТО, В. НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА (probabilities density Pareto distribution on the continuous stochastic
/random/ economic quantity /value/) – плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина, която има вида
p B2 ( x | v,1) = p Пар ( x | v) = vx − v −1 .
Съответствуващата му функция на разпределение на В. Парето на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (probabilities
Pareto distribution function of the continuous stochastic /random/ economic quantity
/value/) е
x

FB2 ( x | v,1) = FПар ( x | v) = ∫ vs −v −1ds = 1 − x −v .
0

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА
НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА
(probabilities density distribution on the continuous stochastic /random/ economic
quantity /value/) (ки) – във:
аркуссинус-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
бета-разпределение от втори род на плътността на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
бета-разпределение от първи род на плътността на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
гама-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
експоненциално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------логаритмично нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
логистично разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
параболично разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
показателно-степенно разпределение на плътността на вероятностите
на непрекъснатата случайна икономическа величина;
разпределение на Ерланг, А. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
разпределение на Парето, В. на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
χ2-разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина;
разпределение на правоъгълния триъгълник на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ логистично разпределение на плътността на
вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ нормално разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина;
стандартно /нормирано/ равномерно (правоъгълно) разпределение на
плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическ;а
величина;
степенно разпределение на плътността на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.

Χ2-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА
НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА
(probabilities density χ2-distribution on the continuous stochastic /random/ economic
quantity /value/) – плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина с параметър n, която има вида
1
n

p Γ  x | λ = , c =  = p χ 2 ( x | n) =
2
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където Γ е гама-функцията на Л. Ойлер (Euler gamma-function). Съответствуващата му функция на χ2-разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (probabilities χ2-distribution
function of the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) с параметър n е
x

Fχ 2 ( x | n) == ∫

1

n
0 2 n
2 Γ

n−2
x
−
2
2
s e ds,

x > 0.

 
2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИЯ ТРИЪГЪЛНИК НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА (probabilities rectangular triangle distribution on the continuous
stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
функция на разпределението на правоъгълния триъгълник на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж.
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИЯ ТРИЪГЪЛНИК НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА
ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities density rectangular triangle
distribution on the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) –
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина, която има вида
p B1 ( x | v = 2, w =1) = 2 x, 0 < x < 1.
Съответствуващата му функция на разпределението на правоъгълния триъгълник на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (probabilities rectangular triangle distribution function of the continuous
stochastic /random/ economic quantity /value/) е

FB1 ( x | v = 2, w =1) = x 2 , 0 < x < 1.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ (products distribution) (ки) – във:
оптимална потребителна област на разпределението на продуктите (в
микр.) (същото като потребителна крива на договорите (в микр.)).
222

1576

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗЕДИНЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ (production
factors distribution) (ки) – във:
оптимална производствена област на разпределението на производствените фактори (в микр.) (същото като производствена крива на договорите (в
микр.)).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПУАСОН, С., В ИКОНОМИКАТА (Poisson distribution variance in economy) (ки) – във:
дисперсия при разпределение на Пуасон, С., в икономиката.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА
(distribution on the stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
диференциален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
диференциален закон на разпределението на непрекъснатата случайна
икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
закони на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
закони на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа
величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
плътност на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина);
разпределение на дискретната случайна икономическа величина (същото
като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместна плътност на разпределението на непрекъснатите случайните
икономически величини (същото като съвместна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайните икономически величини);
формула на пълната вероятност за разпределението на дискретната
случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за плътността на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за функцията на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
формула на пълната вероятност за функцията на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
функция на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
функция на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа
величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТЮДЪНТ В ИКОНОМИКАТА
distribution in economy) (ки) – във:
дисперсия при разпределение на стюдънт в икономиката.

(Student

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН /ХРОМАТИЧЕН/ МНОГОЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (chromatic polynomial of the economic graph) – вж. теория на
графите.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА АВЕЛОКАЦИЯ* (distriburional avellocation) – същото като разпределение.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА АВЕЛОКАЦИЯ (distriburional avellocation) (ки) –
във:
разпределителна авелокация (същото като разпределение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разпределителна икономическа авелокация (същото като икономическо
разпределение).

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА АЛОКАЦИЯ* (distriburional allocation) – същото като
разпределение.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА АЛОКАЦИЯ (distriburional allocation) (ки) – във:
разпределителна алокация (същото като разпределение);
разпределителна икономическа алокация (същото като икономическо разпределение).
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЗАДАЧА (allocation /distribution/ problem) (ки) – във:
балансирана /затворена/ разпределителна задача;
едноетапна производствено-разпределителната задача за разполагане
на производството (вж. производствено-разпределителната задача за разполагане на производството);
затворена разпределителна задача (същото като балансирана разпределителна задача);
многоетапна производствено-разпределителната задача за разполагане на производството (вж. производствено-разпределителната задача за
разполагане на производството);
небалансирана /отворена/ разпределителна задача;
отворена разпределителна задача (същото като небалансирана разпределителна задача);
производствено-разпределителната задача за разполагане на производството;
разпределителна задача за разполагане на производството;
разпределителна производствена задача.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЗАДАЧА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (distributive production-allocation problem) – задача за разполагане на
производството (вид оптимизационна икономическа задача), използвана при
наличие на значително влияние на транспортния фактор в еднопродуктовите
случаи, както и при свежданите към тях други случаи на разполгане на производството. Към този тип спада и транспортната задача.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЗАДАЧА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (distributive production-allocation problem) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едноетапна производствено-разпределителната задача за разполагане
на производството (вж. производствено-разпределителната задача за разполагане на производството);
многоетапна производствено-разпределителната задача за разполагане на производството (вж. производствено-разпределителната задача за
разполагане на производството);
производствено-разпределителната задача за разполагане на производството;
разпределителна задача за разполагане на производството.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ (allocative efficiency), алокативна
ефективност, – вж. пазарно равновесие.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АВЕЛОКАЦИЯ* (distriburional
economic avellocation) – същото като икономическо разпределение.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АЛОКАЦИЯ* (distriburional
economic allocation) – същото като икономическо разпределение.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
ЗАДАЧА
(allocation
/distribution/ production problem) в икономиката – икономическа задача на математическото програмиране (оптимизационна икономическа задача), чрез
която се определя оптималното (най-доброто) разпределение на ограничени
производствени ресурси (респ. производствени фактори) по видове работи в
производството, така че да се максимизира определен икономически резултат
или да се минимизират производствените разходи. Такива оптимизационни
икономически задачи обикновено се привеждат (респ. се апроксимират) в линейни икономически форми и се решават с методите на линейното програмиране. Ако с xij (xij са търсените инструментални икономически променливи) се
означи количеството на производствения ресурс от i-тия вид, използван при
извършването на j-тия вид работа, тогава формулировката на разпределителната производствена задача (на разпределителната оптимизационна икономическа задача в производството) е: да се намери минимумът на целевата икономическа функция

∑ ∑ cij xij
i

j
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(например минимумът на общите разходи, където cij са разходите за придобиването и използването на единица ресурс от i-тия вид при извършването на jтия вид работа) или да се намери максимумът на целевата икономическа функция

∑ ∑ aij xij
i

j

(например максимумът на общия икономически ефект, където aij е икономическият ефект от използването на единица ресурс от i-тия вид при извършването на j-тия вид работа) при ограничения по обеми на ресурсите и по потребности от тях. Разграничават се балансирана /затворена/ разпределителна задача в икономиката – когато общите обеми на ресурсите са равни на потребностите от тях, и небалансирана /отворена/ разпределителна задача в икономиката – когато общите обеми на ресурсите не са равни на потребностите от
тях. При втория случай трябва не само да се разпределят ресурсите по видове
работи, но и да се реши кои работи да не се извършват (когато ресурсите са помалки от потребностите) или кои ресурси да не се използват (когато ресурсите
са повече от потребностите). Към разпределителните задачи се отнасят и
транспортната задача на линейното програмиране, задачата за предписанията и много други. Разграничават се още статична разпределителна задача
(static allocation /distribution/ problem) и динамична разпределителна задача
(dynamic allocation /distribution/ problem). В последния случай често се прилагат методите на стохастичното програмиране, при които вземането на оптимално икономическо решение е основано върху вероятностни оценки на бъдещото значение на икономическите параметри.

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО* (distriburional economic intermediation) – същото като икономическо разпределение.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ* (distriburional economic before-consumption) – същото като икономическо разпределение.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО* (distriburional economic post-production) – същото като икономическо разпределение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО* (distriburional intermediation)
– същото като разпределение.
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (distriburional intermediation)
(ки) – във:
разпределително икономическо посредничество (същото като икономическо разпределение);
разпределително посредничество (същото като разпределение).
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ*
consumption) – същото като разпределение.

(distriburional

before-

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ (distriburional beforeconsumption) (ки) – във:
разпределително икономическо предипотребление (същото като икономическо разпределение);
разпределително предипотребление (същото като разпределение).
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО*
production) – същото като разпределение.

(distriburional

post-

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО
СЛЕДПРОИЗВОДСТВО
(distriburional
postproduction) (ки) – във:
разпределително икономическо следпроизводство (същото като икономическо разпределение);
разпределително следпроизводство (същото като разпределение).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (rarefied economic set) –
непразно икономическо множество E ∈ R n , за което икономическата точка
y0 ∈ R n (1) или не е гранична точка на E, което означава, че y0 ∉ E ′, където E′
е производно икономическо множество за E, (2) или когато y0 ∉ E ′ и в областта на y0 съществува такава суперхармонична икономическа функция v(x), щото
lim inf v ( x) > v ( y0 ).

x → y0 ,
x∈E \{ y0 }

РАЗРЕДЕНОСТ (rarefaction) (кд) – във:
разреденост на икономическото множество;
точка на икономическа разреденост.
РАЗРЕДЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (economic set
rarefaction) – локален признак за това, че в точката y0 ∈ R n икономическото
множество E ∈ R n е полярно икономическо множество. Непразното множество E ∈ R n може да бъде разредено икономическо множество в точката
y0 ∈ R n в два случая: (1) когато y0 не е гранична точка на E, което означава, че
y0 ∉ E ′, където E′ е производно множество за E; (2) когато y0 ∉ E ′ и в областта на y0 съществува такава суперхармонична икономическа функция v(x), щото
lim inf v ( x) > v ( y0 ).

x → y0 ,
x∈E \{ y0 }

Икономическото множество E е полярно тогава и само тогава, когато то е разредено множество във всяка своя точка. За произволно икономическото множество E подмножеството от тези точки, в които E е разредено множество, е
полярно множество. Всяко празно подмножество на разредено икономическо
множество в точката y0 ∈ R n е разредено множество в y0. Аналогично на това,
обединението на краен брой разредени икономически множества в точката
y0 ∈ R n също е разредено множество в y0.
РАЗРЕЗ НА ТРАНСПОРТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА МРЕЖА (cros-cut
/slit/ of the transportation economic network) – вж. транспортна икономическа
мрежа.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗРЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА* (resolving economic
procedure) – вж. системна икономическа теорема.
РАЗРЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ (resolving economic
power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща икономическа способност.
РАЗРЕШАВАЩА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ
ecorenomic power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща икореномическа способност.

(resolving

РАЗРЕШАВАЩА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ
ecotechnomic power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност.

(resolving

РАЗРЕШАВАЩА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ
ecofornomic power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност.

(resolving

РАЗРЕШАВАЩА СУБНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ (resolving subnomic
power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща субномическа способност.
РАЗРЕШАВАЩА ФОРНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ (resolving fornomic
power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща форномическа способност.
РАЗРЕШАВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖИТЕЛИ (decisive economic
multipliers) – същото като обективно-обусловени оценки.
РАЗРЕШИМА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (solvable economic problem of the linear programming) – линейна
оптимизационна икономическа задача, при която съществува поне един оптимален икономически план x*, при който всички x ∗j < ∞. Вж. линейно програмиране.
РАЗРЕШИМОСТ (solvability) (ки) – във:
множество на икономическата разрешимост (вж. параметрично програмиране);
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------проблем на икономическата разрешимост.
РАЗРИВ (gab) (кд) – във:
нулев разрив на влизането (в микр.);
разрив на влизането (в микр.);
дефлационен разрив (в макр.);
инфлационен разрив (в макр.);
конюнктурен разрив (в макр.) (същото като цикличен разрив (в макр.));
цикличен разрив (в макр.).
РАЗРИВ НА ВЛИЗАНЕТО (entry-gap) (в микр.) – абсолютен прираст на ограничаващата цена (в микр.) над конкурентната цена (в микр.) в олигопол (в
микр.) с бариери за влизане (в микр.).
РАЗРИВ НА ВЛИЗАНЕТО (entry-gap) (ки) – във:
нулев разрив на влизането (в микр.);
разрив на влизането (в микр.).
РАЗРИВЕН /НАКЪСВАЩ СЕ/ МАРКОВСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (discontinuous /disconnected, abrupt/ Marcovian economic process) – вж.
марковски икономически процес.
РАЗРИВЕН /НАКЪСВАЩ СЕ/ НЕХОМОГЕНЕН /НЕЕДНОРОДЕН/
МАРКОВСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (discontinuous /disconnected,
abrupt/ heterogeneous Marcovian economic process) – вж. марковски икономически процес.
РАЗРИВЕН /НАКЪСВАЩ СЕ/ СТАНДАРТЕН МАРКОВСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (discontinuous /disconnected, abrupt/ standart Marcovian
economic process) – вж. марковски икономически процес.
РАЗРИВЕН /НАКЪСВАЩ СЕ/ СТРОГО-МАРКОВСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (discontinuous /disconnected, abrupt/ strictly- /strongly-/
Marcovian economic process) – вж. марковски икономически процес.
РАЗРИВНА ВАРИАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА* (discontinuous /disconnected, abrupt/ variational economic problem) – вариационна икономическа задача (същото като икономическа задача на оптималното управление),
при която екстремумът на икономическия функционал се достига при пречу3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пена икономическа екстремала (broken economic extremal). Пречупената
икономическа екстремала е гладко на части решение на икономическите уравнения на Л. Ойлер, удовлетворяващо в точките на пречупване (в ъгловите точки) някакви допълнителни необходими условия на икономическа оптималност
(вж. и условие за икономическа трансверсалност). Тези условия приемат конкретен вид в зависимост от типа на разривната вариационна икономическа
задача. При разривната вариационна икономическа задача от първи род пречупената икономическа екстремала се определя при наличието на относителна
непрекъснатост и непрекъсната диференцируемост на подинтегралната икономическа функция. Тогава при най-прост икономически функционал
x2

dy 

J = ∫ F  x, y,  dx, y ( x1 ) = y1, y ( x2 ) = y2 ,
dx 
x1 

в ъгловата икономическа точка x0 на пречупената икономическа екстремала е
необходимо да се изпълнят условията на К. Вайерщрас и Г. Ердман
dy
dy




Fdy  x0 , y ( x0 ), ( x0 − 0)  = Fdy  x0 , y ( x0 ), ( x0 + 0)  ,
dx
dx


dx 
dx 
dy
dy

 dy


F  x0 , y ( x0 ), ( x0 − 0)  − ( x0 − 0) Fdy  x0 , y ( x0 ), ( x0 − 0)  =
dx
dx

 dx

dx 
dy
dy

 dy


= F  x0 , y ( x0 ), ( x0 + 0)  − ( x0 + 0) Fdy  x0 , y ( x0 ), ( x0 + 0)  .
dx
dx

 dx

dx 

В случая, когато F зависи от n неизвестни икономически функции, тогава y е
n-местен икономически вектор y = (y1, y2, …, yn) и условията на К. Вайерщрас и
Г. Ердман приемат вида




 ∂F 
 ∂F 
= 
, i = 1, 2,..., n,
 dy 
dyi 
i
∂

∂

 dx  x0 − 0  dx  x0 + 0
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n
n


dyi ∂F 
dy ∂F 
= F − ∑ i
.
F − ∑

dyi
dyi 
dx
dx
i
=
1
i
=
1




∂
∂
dx  x0 − 0 
dx  x0 + 0


За икономически задачи с условен икономически екстремум (с ограничителни
икономически условия), при които подинтегралната функция зависи от n неизвестни икономически функции и има m диференциални ограничения от типа
на равенства (вж. задача на О. Болца и икономическа задача на оптималното
управление на Болца, О.), условията на К. Вайерщрас и Г. Ердман се формулират с помощта на икономическа функция на Ж. Лагранж (същото като икономически лагранжиан) L чрез замяна F с L в горните уравнения. В термините на
оптималното икономическо управление необходимите условия в ъгловата точка на пречупената икономическа екстремала изискват непрекъснатост на присъединените променливи и на икономическата функция на У. Хамилтон
(вж. икономическа задача с принцип на максимума) в точките на разрива на
оптималното икономическо управление. Според принципа на максимума на Л.
С. Понтрягин тези условия автоматично се изпълняват, ако икономическото
управление, протичащо по пречупената икономическа екстремала, се определя
от условията на максимума на функцията на У. Хамилтон.
При разривната вариационна икономическа задача от втори род подинтегралната икономическа функция е разривна. Да приемем, че подинтегралната функция
dy 

F  x, y , 
dx 


претърпява разрив по протежение на линията y = φ (x) така, че
dy 

F  x, y , 
dx 


е равна съответно на
dy 
dy 


F1  x, y,  и F2  x, y, 
dx 
dx 



от едната и от другата страна на линията y = φ (x). Тогава оптималното решение (в случай че съществува) се достига на пречупена екстремала, която има
ъглова точка (x0, φ (x0)) и вместо функционала
5

1587

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------x2

dy 

J = ∫ F  x, y,  dx, y ( x1 ) = y1, y ( x2 ) = y2 ,
dx 
x1 

се получава икономическия функционал
x0

x

2
dy 
dy 


J = ∫ F1 x, y,  dx + ∫ F2  x, y,  dx = J1 + J 2 .
dx 
dx 

x1 
x0

Вариацията на функционала J се свежда до вариациите на икономическите
функционали J1 и J2 в икономическите криви (вж. крива икономическа линия),
които имат съответно прав и ляв подвижен край, сливащи се по линията y = φ
(x). За да може пречупената икономическа екстремала да осигурява минимум
на функционала J, е необходимо, щото в ъгловата икономическа точка (x0, φ
(x0)) да се изпълнява условието




 dϕ dy 
 dϕ dy 
=  F2 − 
−  F dy 
.
−  F dy 
 F1 − 
 dx dx  1 dx  x = x − 0 
 dx dx  2 dx  x = x + 0

0
0

Когато F зависи от n неизвестни икономически функции y = (y1, y2, …, yn), а
повърхнината на икономическия разрив F е зададена във вида Φ ( x, y ) = 0, тогава необходимите условия за икономическа оптималност в ъгловата точка на
пречупената икономическа екстремала, намираща се на икономическата повърхнина Φ ( x, y ) = 0, приема вида




n
n


∂F1 
∂F2 
−  F2 − ∑
 F1 − ∑ dy 
dyi 
i
i
=
1
i
=
1




∂
∂
dx  x0 − 0 
dx  x0 + 0

=
 ∂Φ 
 ∂x 
x0




 ∂F1 
 ∂F 
− 2 
 dy 
dy
∂ 1 
∂ 1 
 dx  x0 − 0  dx  x0 + 0
=
= ... =
 ∂Φ 
 ∂y 
 1 x
0

6





 ∂F1 
 ∂F 
− 2 
 dy 
dy
∂ n 
∂ n 
 dx  x0 − 0  dx  x0 + 0
.
 ∂Φ 
 ∂y 
 n x
0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗРИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (discontinuous /disconnected,
abrupt/ economic problem) (ки) – във:
разривна вариационна икономическа задача.
РАЗРИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (discontinuous /disconnected,
abrupt/ economic point) – икономическа точка, принадлежаща на множеството
X на определението на икономическата функция f : X → Y (вж. област на определението на икономическата функция), където X и Y са топологични икономически пространства, в която (икономическа точка) функцията f не е непрекъсната икономическа функция. В отделни случаи към точките на икономическия разрив се отнасят и икономически точки, които макар и да не принадлежат на множеството на определението на функцията, но в това множество се съдържат някои техни продупчени икономически околности.
РАЗРИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (discontinuous /disconnected,
abrupt/ economic function) – разривна функция (discontinuous /disconnected,
abrupt/ function), изразяваща определен тип икономическо съответствие; икономическа функция f : X → Y , която не е непрекъсната икономическа функция в икономическото пространство X (X и Y са топологични икономическо
пространства). Към разривните икономически функции принадлежат непрекъснатите на части икономически функции и стъпаловидната икономическа
функция.
РАЗСЕЙВАНЕ (scatter /dissipation/) (кд) – във:
матрица на разсейването (вж. матрица);
разсейване на икономическа ценност (вж. собствени колебания на икономическата система).
РАЗСЕЙВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (dissipation on the
economic worth) – вж. собствени колебания на икономическата система.
РАЗСЛОЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (layered economic system),
многослойна икономическа система, слоеста икономическа йерархия,
многослойна икономическа йерархия, многослойна йерархия за вземане
на икономичекщо решение, – разслоено описание на йерархична многоравнищна икономическа система във вид на система от модели, всеки от които
представя поведението на икономическата система от гледна точка на различни равнища на сложност на вземаното икономическо решение. За всяко
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделно равнище на сложност на решението се използват характерните (и специфични) за него особености, икономически въздействия и принципи на поведение на системата. Всяко отделно равнище на сложност на икономическото
решение е отделен икономически слой. Слоестото моделиране (описание) е
икономическо разслояване или още – разслояване на икономическата система. Всеки слой (всяко равнище на слоестата икономическа йерархия) притежава собствено множество от променливи икономически величини, чрез които се
изучава именно само даденото равнище. Построяването на слоеста икономическа йерархия (многослойният подход към икономическата система) е начин
за вземане на икономическо решение в сложна ситуация чрез прилагане на йерархичен подход. Това е йерархия от слоеве, т.е. многослойна йерархия за вземане на икономическо решение или просто йерархия за вземане на икономическо решение, а цялата система за вземане на решение е многослойна система
за вземане на икономическо решение. Това означава, че за целите на вземане
на първоначалното (глобалното или главното) сложно икономическо решение
се определя (се дефинира) семейство от икономически задачи, които се решават последователно, но така че решаването на всяка задача от тази последователност да определя (да разкрива, да идентифицира) някакви параметри, които
се използват (които са необходими) при решаването на следващата задача.
Решението на първоначалната (глобалната или главната) задача [т.е. на глобално решаваната икономическа задача (globaly /overally/ decosion economic
problem)] е постигнато само ако са решени всички подзадачи (по-елементарни
проблеми) от посочената последователност, която е йерархична (фиг. 1). Разгледаният йерархичен подход се свежда в крайна сметка до декомпозиране на
вземането на икономическото решение (economic decision-making
decomposition). Вж. функционална многослойна йерархична система за вземане на икономическо решение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Система за вземане на
икономическо решение D
Dn
xn–1
x2
D2
x1
D1

P
Фиг. 1. Многослойна йерархична система
за вземане на икономическо решение

Формализация на разслоената икономическа система
Разслоената икономическа система (слоестата икономическа йерархия) е
съвкупност от решаващи икономически подсистеми Si (фиг. 2). Всяка от тях
може да бъде представена във вид на изображението Si : Ei → Ei+1 или във вид
на решаващ елемент. За да се представи тя като решаващ елемент, се предполага, че са зададени множество от решавани управленски икономически задачи
Di (ei ) (ei ∈ Ei )

и такова икономическо преобразувание (трансформация) Ti, че за всеки вход ei
изходът ei-1 = Si (ei) се определя като икономическа функция ei-1 = Ti (xi), където
xi е решението на задачата Di (ei ). По такъв начин входовете ei се оказват непосредствено задавани (определяни) от по-високостоящата икономическа
подсистема (supermal economic subsystem) параметри, които конкретизират
решимите задачи в Si. От своя страна изходите ei-1, които се формират след
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобразуванието Ti, се оказват параметри, които непосредствено се задават
(определят) от по-нискостоящата икономическа подсистема (infimal
economic subsystem).

ei+1
Si+1

ei

ei
di
xi

Si
Ti
ei–1
Si–1

ei–1

ei–2
Фиг. 2. Слоеста икономическа йерархия

Има две важни обстоятелства, свързани с многослойната икономическа
йерархия: Първо, между различните икономически слоеве могат да съществуват два типа обратни икономически връзки – постоянна и временна. Временната се появява само при възникването на определени обстоятелства. Такова
обстоятелство може да бъде положението, когато даден икономически слой не
е решил поставената му задача в определеното време и чрез обратната връзка
изпраща сигнал на горестоящите слоеве да му определят нова подзадача. Второ, голяма част от икономическите слоеве на йерархията могат да бъдат
едновременно подложени на определено външно въздействие. Изборът на слоевете, които ще осъществяват взаимодействието с външната среда, зависи от
типа на решаваните управленски икономически задачи и от информацията за
1
тази среда, която ще им бъде необходима. Пример за това второ обстоятелство може да бъде функционалната икономическа йерархия (fumctional
economic hierarchy). Предполага се вземане на управленско икономическо ре10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шение в условия на неопределеност. Тази проблем се представя като управленска икономическа задача за намиране на удовлетворително икономическо
решение (satisfaction economic decision) във вид на четворката (g, τ, X f, Ω) (вж.
задача за намиране на удовлетворително икономическо решение). Тоест трябва да се намери такова x от X f, щото за всички ω от Ω да е валидно
g ( x, ω) ≤ τ(ω), където ≤ означава зададено отношение. Тази задача довежда до
образуването на три функционални икономически слоя (functional economic
layers) (вж. функционална многослойна йерархична система за вземане на икономическо решение), всеки от които може да бъде описан чрез икономическо
изображение (съответствие). Първият слой S1 е слоят за избор на икономическа стратегия. Той е икономическото изображение (респ. съответствие)
1

В по-общата им форма тези две обстоятелства са обосновани във: Месарович, М. Д.,
Мако, Д., Такахара, И. Теория иерархических многоуровневых систем. Издательство “Мир”, М., 1973, с. 106-107.

S1 : W1 × E1 × U → M ,

където елементите на множеството W1 са сигналите за обратна икономическа
връзка, които идват от управляваната подсистема и от околната среда. Елементите на множеството E1 са входове, идващи от третия слой (слоят за икономическата самоорганизация); те определят структурата на слоя S1. Входовете, които идват от втория слой (слоят за икономическото обучение), представляват
икономическото множество U и те конкретизират множеството на неопределеностите за първия слой. От гледна точка на задачата за намиране на удовлетворителни икономически решения определен елемент от E1 задава първите
три елемента на задачата (g, τ, X f), а елементите от U определят нейния последен елемент Ω. Така че задачата е напълно описана с тези четири елемента(g, τ,
X f, Ω). Вторият слой S2, наричан слой за икономическо самообучение, е изображението (съответствието)
S 2 : W2 × E2 → U ,

където елементите на W2 са информация за околната среда, U е множеството
на неопределеностите, предназначени за първия слой, а елементите на E2 са
параметри, които определят структурата на слоя за обучение S2, така както
елементите на E1 определят структурата на слоя за избор S1. Третият слой S3,
наричан слой за икономическа самоорганизация, е изображението
S 3 : W3 → E1 × E2 ,

11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където елементите на W3 са информация, която постъпва в този слой по линията на обратната икономическа връзка.
РАЗСЛОЕНИЕ (bundle) (кд) – във:
база на икономическото разслоение (вж. разслоено икономическо пространство);
икономическо разслоение;
пространство на икономическото разслоение (същото като разслоено
икономическо пространство).
РАЗСЛОЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (bundle /fibre/ economic space), пространство на икономическото разслоение, – за дефиниране
на разслоеното икономическо пространство приемаме, че φ : X→Y, където X и
Y са топологични икономически пространства. Икономическият първообраз
ϕ −1 ( R ) на отвореното икономическо множество R ∈ Y обикновено е хомоморфен на топологичното икономическото произведение R × Z, където Z е топологично икономическо пространство. Тук икономическият хомоморфизъм χ
: R × Z→ ϕ −1 ( R ) трансформира всяко подмножество y × Z, y ∈ R, в ϕ −1 ( y ) . При
такава предпоставка φ : X→Y представлява топологично икономическо разслояване* (topological economic bundling /fibering/), икономическите прообрази
ϕ −1 ( y ), които са хомоморфни на едно и също топологично икономическо
пространство Z, са топологични икономически слоеве* (topological economic
bundles), получени от разслояването φ : X→Y, Y е база на икономическото
разслоение* (economic bundle base), а X е пространство на икономическото
разслоение (косо икономическо произведение) или още – разслоено икономическо пространство. Същото като тотално пространство на икономическото
разслоение. Вж. и фазово пространство на състоянията на икономическата
система.
РАЗСЛОЯВАНЕ (layeriсation) (кд) – във
икономическо разслояване (същото като разслояване на икономическата
система);
разслояване на икономическата система.
РАЗСЛОЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
layeriсation), икономическо разслояване, – слоесто описание (слоесто моделиране) на йерархичната многоравнищна икономическа система, нейното
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представяне (експлициране) като разслоена икономическа система, всяко равнище на която е различно равнище на сложност на вземане на икономическо
решение в нея, представляващо отделен икономически слой.
РАЗСРОЧВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external debt rescheduling) (в межд.)
– отлагане за по-късен период по определена процедура на просрочените плащания или на плащанията с настъпил падеж по външния дълг (в межд.) на дадена стпрана (или на части от тях), като за времето на просрочването се начисляват полагащите се лихви (в макр.); определяне от търговските банки (в
межд.) кредиторки на нови срокове за плащане на вноските с настъпил падеж
(разсрочване на плащанията) по външния дълг (в межд.), с цел да се предотврати обявяването на неплатежоспособност по външния дълг (в межд.) от дадена страна длъжник. Изгодата за търговските банки е, че това съдействува за
запазване на тяхната стабилност.
РАЗСТОЯНИЕ (distance) (кд) – във:
икономическо разстояние (същото като разстояние между икономически
елементи);
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
линейно 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);
относително линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
относително разстояние на Хеминг между икономически множества
(вж. разстояние на Хеминг между икономически множества);
разстояние между икономическите елементи;
разстояние на Хеминг между икономически множества;
разстояние на Хеминг между размити икономически множества.
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ* (distance
between economic elements), икономическо разстояние, икономическа мет13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рика, метрика в икономиката, – такова неотрицателно число ρ (x, y), където
x и y са двойка икономически елементи (респ. точки) на метричното икономическо пространство и което удовлетворява следните условия: първо, ρ (x, y) =
0 тогава и само тогава, когато x = y, което е аксиома за икономическото тъждество; второ, ρ (x, y) = ρ (y, x), което е аксиома за икономическата симетрия;
трето, ρ (x, y) + ρ (y, z) ≥ ρ (x, z), което е аксиома на икономическия триъгълник.
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (distance
between economic sets) (ки) – във:
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
линейно разстояние на 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);
относително линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
разстояние на Хеминг между икономически множества;
разстояние на Хеминг между размити икономически множества.
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА
(distance between fuzzy economic sets) (ки) – във:
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества);
линейно 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
разстояние на Хеминг между размити икономически множества.
РАЗСТОЯНИЕ НА ХЕМИНГ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА* (Hemming`s distance between economic sets) – действително разстояние
d(A, B) между две равномощни икономически множества (вж. мощност на
икономическите множества) A ⊂ E и B ⊂ E , които са подмножества на
крайното икономическо множество E с икономически елементи xi, i = 1, 2, …,
n, определяно чрез формулата
n

d ( A, B) = ∑ µ A ( xi ) − µ B ( xi ) ,
i =1

където
µ A ( xi ) и µ B ( xi )
са характеристичните функции на икономическите принадлежности (вж.
размито икономическо множество) на елементите x. За обикновените (неразмитите) икономически множества A и B икономическите величини
µ A ( xi ) и µ B ( xi ) приемат значения или 0, или 1. При разстоянието на Хеминг
между икономически множества разстоянието между коя да е двойка от
елементи на X иY на множеството E трябва да отговаря на следните условия за
всяко X , Y , Z ∈ E :

(1) условие за неотрицателност d ( X , Y ) ≥ 0 ;

(2) условие за симетричност d ( X , Y ) = d (Y , X ) ;
(3 условие за транзитивност d ( X , Z ) ≤ d ( X , Y ) ∗ d (Y , Z ) ;
(4) d ( X , X ) = 0 .
При разстоянието на Хеминг, което е действително, ∗ = +. За крайното
икономическо множество E с мощност n се въвежда относително разстояние
на Хеминг между икономически множества* (Hemming`s relative distance
between economic sets), което се определя по формулата

d ( A, B) =

1
d ( A, B) .
n

15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗСТОЯНИЕ НА ХЕМИНГ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (Hemming`s distance between economic sets) (ки) – във:
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
линейно 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);
относително линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
относително разстояние на Хеминг между икономически множества
(вж. разстояние на Хеминг между икономически множества);
разстояние на Хеминг между икономически множества;
разстояние на Хеминг между размити икономически множества.
РАЗСТОЯНИЕ НА ХЕМИНГ МЕЖДУ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ
МНОЖЕСТВА* (Hemming`s distance between fuzzy economic sets) – действи~ ~
телно разстояние d A, B между две равномощни размити икономически мно~
~
жества (вж. мощност на икономическите множества) A ⊂ E и B ⊂ E ,
които са подмножества на крайното икономическо множество E с икономически елементи xi, i = 1, 2, …, n. Разграничават се линейно и квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества. Линейното разстояние на Хеминг между размити икономически множества* (Hemming`s
linear distance between fuzzy economic sets) се определя чрез формулата

(

)

n
~ ~
d ( A, B ) = ∑ µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) ,
i =1

при положение че

µ A~ ( xi ), µ B~ ( xi ) ∈ [0,1]. i = 1, 2, ..., n ,
където

µ A~ ( xi ) и µ B~ ( xi )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са характеристичните функции на икономическите принадлежности (вж.
размито икономическо множество) на елементите x. Тук за всяко i = 1, 2, …, n
е валидна зависимостта
µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) = max µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) − min µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) .

При линейното разстояние на Хеминг между размити икономически
множества разстоянието между коя да е двойка от елементи на X иY на множеството E трябва да отговаря на следните условия за всяко X , Y , Z ∈ E :
(1) условие за неотрицателност d ( X , Y ) ≥ 0 ;
(2) условие за симетричност d ( X , Y ) = d (Y , X ) ;
(3) условие за транзитивност d ( X , Z ) ≤ d ( X , Y ) ∗ d (Y , Z ) ;
(4) d ( X , X ) = 0 .

При разстоянието на Хеминг, което е действително, ∗ = +. При това
~ ~
0 ≤ d A, B ≤ n .

(

)

За крайното икономическо множество E с мощност n се въвежда относително
линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества*
(Hemming`s relative linear distance between fuzzy economic sets), което се определя по формулата
~ ~
~ ~ d ( A, B ) 1 n
δ( A , B ) =
= ∑ µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) .
n
n i =1
~ ~
За него е валидна е зависимостта 0 ≤ δ A, B ≤ 1.
Линейното разстояние на Хеминг между размити икономически множества е частен случай на разстоянието на Хеминг между икономически множества, когато

(

)

µ A~ ( xi ), µ B~ ( xi ) ∈ {0,1}. i = 1, 2, ..., n .

При същото условия относителното линейно разстояние на Хеминг между
размити икономически множества е частен случай на относителното разстояние на Хеминг между икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между икономически множества).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Квадратичното разстояние на Хеминг между размити икономически
множества* (Hemming`s quadratic distance between fuzzy economic sets) (наречено още евклидово) се определя чрез формулата
~ ~
e ( A, B ) =

n

∑ (µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) )

2

,

i =1

също при положение че
µ At ( xi ), µ B~ ( xi ) ∈ [0,1]. i = 1, 2, ..., n .

Тук е валидна зависимостта
~ ~
0 ≤ e A, B ≤ n .

(

)

~ ~
Величината e 2 ( A, B ) се нарича Eвклидова икономическа норма* (Euclidean
economic norm) (в теорията на размитите икономически множества), т.е.
n
~ ~
2
e 2 ( A, B ) = ∑ (µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) ) .
i =1

Относителното квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества* (Hemming`s quadratic relative linear distance between
fuzzy economic sets) се определя по формулата
~ ~
1 n
~ ~ e ( A, B )
(µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi )) 2 ,
ε ( A, B ) =
=
∑
n i =1
n

при което
~ ~
0 ≤ e A, B ≤ 1.
~ ~
От своя страна, тук величината ε 2 ( A, B ) се нарича относителна Eвклидова
икономическа норма* (relative Euclidean economic norm) (също теорията на
размитите икономически множества), т.е.

(

)

~ ~
~ ~ e ( A, B ) 1 n
2
ε ( A, B ) =
= ∑ (µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) ) .
n
n i =1
2

Извеждането на линейното и квадратичното разстояние на Хеминг между размити икономически множества се основава на две теореми. Нека
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------pi , mi , ni ∈ R + , i = 1, 2, ..., k ,

където R+ е множеството на неотрицателните действителни числа. Тогава според първата теорема
k

k

k

i =1

i =1

i =1

( pi ≤ mi + ni , i = 1, 2, ..., k ) ⇒ ∑ pi ≤ ∑ mi + ∑ ni ,

а според втората теорема
( pi ≤ mi + ni , i = 1, 2, ..., k ) ⇒

k

k

k

∑ pi2 ≤

∑ mi2 +

∑ ni2 .

i =1

i =1

i =1

Нека сега да приемем, че са налице три размити икономически множества A, B
и C, които принадлежат на крайното икономическо множество E, като с ai, bi и
ci, i = 1, 2, …, n, са означени степените на принадлежности на техните елементи
xi, съответно в множествата A, B и C. Според условията за неотрицателност,
симетричност и транзитивност (вж. разстояние на Хеминг между икономически множества) е справедливо неравенството
∀ i = 1, 2, ..., n : D(ai , ci ) ≤ D (ai , bi ) ∗ D(bi , ci ),

където
D(ai , ci ), D (ai , bi ), D (bi , ci )

са разстоянията съответно между елементите ai, bi и ci, i = 1, 2, …, n. Тогава
според първата теорема е валидна зависимостта
n

n

n

i =1

i =1

i =1

∑ D(ai , ci ) ≤ ∑ D(ai , bi ) + ∑ D(bi , ci ),
въз основа на която се дава оценка на линейното разстояние на Хеминг между
размити икономически множества, а според втората теорема е валидна зависимостта
n

n

n

∑ D 2 (ai , ci ) ≤

∑ D 2 (ai , bi ) +

∑ D 2 (bi , ci ).

i =1

i =1

i =1

въз основа на която се дава оценка на квадратичното разстояние на Хеминг
между размити икономически множества.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато E е безкрайно икономическо множество и то е бройно икономическо множество (същото като изброимо икономическо множество), тогава
линейното разстояние на Хеминг между размити икономически множества се
определя чрез формулата
∞
~ ~
d ( A, B ) = ∑ µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) ,
i =1

а квадратичното разстояние на Хеминг между размити икономически множества – чрез формулата
~ ~
e ( A, B ) =

∞

∑ (µ A~ ( xi ) − µ B~ ( xi ) )

2

.

i =1

В случай че безкрайното икономическо множество E не е бройно (не е изброимо), тогава линейното разстояние на Хеминг между размити икономически
множества се определя чрез формулата
~ ~
d ( A, B ) =

∞

∫ µ A~ ( x) − µ B~ ( x) dx ,

x = −∞

а квадратичното разстояние на Хеминг между размити икономически множества – чрез формулата
~ ~
e ( A, B ) =

∞

∫ (µ A~ ( x) − µ B~ ( x) )

2

dx .

x = −∞

РАЗСТОЯНИЕ НА ХЕМИНГ МЕЖДУ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ
МНОЖЕСТВА (Hemming`s distance between fuzzy economic sets) (ки) – във:
линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества);
линейно разстояние на Эеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества);
относително линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);

20

1602

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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);
разстояние на Хеминг между размити икономически множества.
РАЗСЪГЛАСУВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (mismatsh
/unbalance/ on the economic system) – разлика между задаващото икономическо
въздействие и изходната величина на следящата икономическа система. Следящата икономическа система функционира по начин, който да намали и по
възможност да приведе величината на разсъгласуването към нула. Това изискване се предявява към следящата икономическа система както по отношение
на установеното (наложеното, предвиденото) състояние на системата, така и
по отношение на преходния икономически процес в нея.
РАЗТВОРЕН /ОТВОРЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР* (open /brocen/
economic circuit) – верига от вътрешни връзки на икономическата система,
която не съдържа обратни икономически връзки. Същото като разчупен икономически контур. Една от разновидностите на икономическия контур. Обикновено се разглежда като разтворен информационен икономически контур*
(open informationary economic circuit). Стои в основата на разтворената
/отворената/ система на икономическо управление и изобщо на разтворената /отворената/ икономическа система.
РАЗТВОРЕН /ОТВОРЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР (open /brocen/
economic circuit) (ки) – във:
разтворен /отворен/ икономически контур;
система на икономическо управление при разтворен икономически контур (същото като разтворена система на икономическо управление).
РАЗТВОРЕН /ОТВОРЕН/ КОНТУР (open contour) (ки) – във:
оптимално икономическо управление по разтворен контур (същото като
разтворено оптимално икономическо управление).
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ ДИНАМИЧНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (open dynamic regulatory economic system) O – дина21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мична система на икономическо регулиране, която има регулиращи функции
само в качеството й на подсистема на напълно-регулаторна система, т.е. подсистема на някаква разновидност на затворена регулаторна икономическа
система (на затворената система на икономическо регулиране). Разтворената регулаторна икономическа система (т.е. разтворената система на икономическо регулиране) O (фиг. 1) е система на икономическо регулиране (регулаторна икономическа система) с нарушена (прекъсната) обратна икономическа връзка. Общите диференциални уравнения на тази система са: уравнението на регулируемата икономическа подсистема (респ. на управляваната икономическа подсистема) T на системата O –
D(s)x(t) = M(s)f(t) + C(s)r(t),

и уравнението на регулиращата икономическа подсистема (респ. на управляващата икономическа подсистема) R на системата O –
B(s)r(t) = N(s)g(t),

където g(t) е функцията на задаващото икономическо въздействие на системата O, r(t) – функцията на регулиращото икономическо въздействие (респ. на
управляващото икономическо въздействие), f(t) – функцията на смущаващото,
т.е. на нарушаващото икономическо въздействие на системата O, x(t) – функцията на регулируемото икономическо въздействие (респ. на управляваното
икономическо въздействие), т.е. на изходното икономическо въздействие на
системата O. С D(s), M(s), C(s), B(s) и N(s) са означени детерминантите на матрици, чиито елементи са функции на параметрите на регулаторната икономическа система O, вкл. и на параметри, получени при нейната икономическа линеаризация.

f(t)
g(t)

r(t)

R

x(t)

T

Фиг. 1. Едномерна непрекъсната линейна разтворена динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране O

Въвеждат се също така и икономическите преобразувания на П. Лаплас върху
икономическите въздействия на системата O
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

∞

0

0

X ( s ) = ∫ x(t ) e − st dt , F ( s ) = ∫ f (t ) e − st dt ,
∞

∞

− st

R( s) = ∫ r (t ) e dt , G ( s ) = ∫ g (t ) e − st dt.
0

0

След като тези изрази се заместят в изходната система и като се отчетат и началните условия, общите диференциални уравнения на регулаторната икономическа система O приемат формата на следната система от диференциални
уравнения:
(1)

D(s)X(s) = M(s)F(s) + C(s)R(s)+ M1(s),
B(s)R(s) = N(s)G(s),

където M1(s) е детерминанта на матрица, чиито елементи са функции на параметрите на регулаторната икономическа система O при нулеви начални условия. Решението на второто уравнение от (1) относно R(s) е R(s) =
[N(s)G(s)]:B(s). Този израз се замества в първото уравнение от (1) и се получава, че
(2)

D(s)X(s) = M(s)F(s) + [C(s)N(s)G(s)]:B(s) + M1(s).

В резултат на това за преобразуванието на П. Лаплас Xр(s) на изходното икономическо въздействие на разтворената динамична регулаторна икономическа
система O се получава, че
(3)

X р ( s) =

M ( s)
N ( s )C ( s )
F ( s) +
G ( s).
D( s )
B(s) D(s)

Въвеждат се означенията
(4)

W (s) =

C ( s) N ( s)
M (s)
, I (s) =
,
D ( s ) B( s )
D( s )

където W(s) е предавателната функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие, а I(s) е предавателната функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото
въздействие. Като се приеме, че F(s) = 0, и като се вземат под внимание означенията в (4), от израза (3) се стига до съотношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------X р ( s ) N ( s )C ( s )
W (s) =
=
G ( s ).
G ( s)
B(s) D(s)
По същия начин, като се приеме, че G(s) = 0, и като се вземат под внимание
означенията в (4), от израза (3) се стига до съотношението
I ( s) =

X р ( s)
F ( s)

=

M (s)
.
D( s )

Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране, експлицитно-обусловено икономическо регулиране и
затворена динамична регулаторна икономическа система.

РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (open
economic loop) – някаква подсистема или част от затворена система на икономическо управление* (closed economic management systems), която от своя
страна представлява независещ от мястото на прекъсването последователен
икономически синтез (същото като последователен синтез на икономическата
система) от определен брой звена на затворената система на икономическо
управление. Тя е икономическа система, при формирането на чиито входни
въздействия не участвуват нейните изходни въздействия, т.е. е система без обратна икономическа връзка. Вж. предавателна икономическа функция.
РАЗТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (open /brocen/ economic
system), отворена икономическа система, – икономическа система, вътрешните икономически връзки на която образуват разтворен /отворен/ икономически контур (верига от вътрешни икономически връзки без наличието на обратни икономически връзки). Същото като разчупена икономическа система.
Нейна разновидност е разтворената /отворената/ система на икономическо
управление. Вж. и разтворена регулаторна икономическа система и разтворена система на икономическо управление.
РАЗТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (open economic system) (ки)
– във:
предавателна функция на разтворената икономическа система (вж. и
последователна икономическа стабилизация);
разтворена динамична регулаторна икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разтворена /отворена/ икономическа система (вж. и разтворена регулаторна икономическа система и разтворена система на икономическо управление);
разтворена регулаторна икономическа система.
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (open regulatory economic system), разтворена система на икономическо регулиране, – система на икономическо регулиране (регулаторна икономическа система), която има регулиращи функции само в качеството й на
подсистема на напълно-регулаторна икономическа система, т.е. подсистема
на някаква разновидност на затворена регулаторна икономическа система (на
затворената система на икономическо регулиране). Разтворената регулаторна икономическа система (т.е. разтворената система на икономическо
регулиране) е система на икономическо регулиране с нарушена (с прекъсната)
обратна икономическа връзка. Нейни разновидности са разтворената статична регулаторна икономическа система (open static regulatory economic
system) и разтворената динамична регулаторна икономическа система. Вж.
затворена регулаторна икономическа система.
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (open regulatory economic system) (ки) – във:
разтворена динамична регулаторна икономическа система;
разтворена регулаторна икономическа система.
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА НА
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (open self-regulative economic /extremal/
management /control/ system) (ки) – във:
разтворена саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление).
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА НА
ОПТИМАЛНО /ЕКСТРЕМАЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(open self-regulative economic optimal /extremal/ management /control/ system) –
вж. саморегулираща се система на оптимално /екстремално/ икономическо
управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (open system of economic regulation) – същото като разтворена регулаторна икономическа система.
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (open /brocen/ economic management /control/ system), система
на икономическо управление при разтворен икономически контур, – система на икономическо управление, чието управляващо икономическо въздействие u се индуцира (формира) от управляващата икономическа подсистема A
или като функция от задаващото икономическо въздействие x0 (фиг. 1), или
като функция на отклоняващото икономическо въздействие (смущаващото,
нарушаващото въздействие върху икономическата система) z1, което влияе
върху управляваната икономическа подсистема B (фиг. 2). Същото е като
разчупена система на икономическо управление. В нея протича разтворено
/отворено/ икономическо управление. При разтворената система целта на икономическото управление (вж. икономическа цел) е да поддържа зададеното
правило (закон) x0(t) на изменение на управляваното икономическо въздействие (управляваната икономическа величина) x(t). При първия случай (фиг. 1)
на системата на икономическо управление непосредствено се задава законът
x0(t), а при втория (фиг. 2) той се формира и задава косвено. При първия случай е налице разтворено икономическо управление по задаващо въздействие* (open economic management /control/ in assignationary impact /action/), респ.
разтворена система на икономическо управление по задаващо въздействие* (open economic management /control/ system in assignationary impact
/action/). При втория случай, за да индуцира управляващото икономическо
въздействие u, управляващата икономическа подсистема прилага въведената
от теорията на управлението зависимост u = f(z1) при x = x0. Вторият случай се
нарича разтворено икономическо управление по смущаващо /отклоняващо/ въздействие* (open economic management /control/ in disturbed impact
/action/), респ. разтворена система на икономическо управление по
смущаващо /отклоняващо/ въздействие* (open economic management
/control/ system in disturbed impact /action/). То се прилага чрез използване на
компаундираща икономическа връзка, когато смущаващото въздействие може
да бъде измерено. В разтворената система на икономическо управление съществува принципиалната възможност да се достигне инвариантност на
икономическото управление* (economic management /control/ invariance) по
отношение на външните въздействия, за което обаче е необходимо точно из26

1608

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мерване на тези въздействия, както и точно познаване на характеристиките на
управляемата икономическа подсистема.
z1
x0

z2

u

x

A

B

Фиг. 1. Разтворена система на икономическо управление по задаващо въздействие

z1
z1

z2

u

A

x

B

Фиг. 2. Разтворена система на икономическо
управление по отклоняващо въздействие

Основният недостатък на разтворените системи на икономическо управление е, че те обикновено не отчитат влиянието на части от отклоняващите
въздействия, което нарушава идеалното съотношение между действителното
значение на управляваната икономическа величина x и управляващото икономическо въздействие u. На фиг. 1 посоченият недостатък се свежда то това, че
отклоняващите въздействия z1 и z2 не са отчетени при формирането на управляващото въздействие u и че те отклоняват x от x0. На фиг. 2 отклонението на x
от x0 произтича от неотчитането само на отклоняващото въздействие z2. Може
обаче да се предполага, че дори и да бъдат отчетени всички отклоняващи въздействия (което впрочем е практически невъзможно), пак ще остане положението, че системата не може да обхване вътрешните отклоняващи въздействия
(смущения), които възникват при нейното функциониране и развитие (саморазвитие). Наред с това, разтворените икономически системи по принцип не са
способни да управляват неустойчиви обекти, например при нестабилност
(дрейф) на управляемата икономическа подсистема. Тези недостатъци могат да
се компенсират с въвеждането на допълнителна обратна икономическа връзка
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(характерна за затворените /сключените/ системи на икономическо управление), с което разтворените системи прерастват в комбинирани системи на икономическо управление (последните съчетават принципът на регулирането по
смущение с принципа на регулирането по отклонение).
В основата на класификацията на системите на икономическо управление
на разтворени (отворени) и затворени (сключени) стои разграничението, което
се прави между разтворена /отворена/ икономическа система (open
economic system) и затворена /сключена/ икономически система (closed
economic system). То се различава от разграничението, което се прави между
открити и закрити икономически системи. Разделянето на икономическите
системи на разтворени (отворени) и затворени (сключени) се отнася до устройството на техните вътрешни икономически връзки (вътрешни икономически въздействия) (вж. вътрешни връзки на икономическата система). При отворената икономическа система вътрешните икономически връзки образуват
разтворен /отворен/ икономически контур (без наличие на обратна икономическа връзка), а при затворената икономическа система те образуват затворен
/сключен/ икономически контур (с обратна икономическа връзка). За разлика
от това деление разделянето на икономическите системи на открити и закрити
касае тяхното взаимодействие с околната среда. Открита икономическа система е тази, която си взаимодействуват с околната среда, т.е. получава от нея
въздействия (в т.ч. и икономически) и предава към нея икономически въздействия. Закрита икономическа система е тази, които не си взаимодействува с
околната среда, т.е. не получава от нея въздействия (в т.ч. и икономически) и
не предава към нея икономически въздействия. В тези рамки може да се говори за частично-открита икономическа система (partially-discovered economic
system) [респ. за частично-закрита икономическа система (partially-covered
economic system)], в т.ч. за открити по вход и закрити по изход и за закрити по
вход и открити по изход икономически системи. Освен това могат да се конституират разновидностите открита затворена икономическа система*
(discovered closed /joined/ economic system) и закрита затворена икономическа система* (covered closed /joined/ economic systems). Системите на икономическо управление [разтворени (отворени) и затворени (сключени)] по определение са открити икономически системи, тъй като управлението (при постоянни вътрешни условия) е насочено към компенсиране на негативните външни
въздействия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (open /brocen/ economic management /control/ system) (ки) – във:
разтворена саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
разтворена /отворена/ система на икономическо управление;
разтворена система на икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворена система на икономическо управление по смущаващо
/отклоняващо/ въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворена система на оптимално икономическо управление.
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАДАВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (open economic management
/control/ system in assignationary impact /action/) – вж. разтворена /отворена/
система на икономическо управление.
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО СМУЩАВАЩО /ОТКЛОНЯВАЩО/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ*
(open economic management /control/ system in disturbed impact /action/) – вж.
разтворена /отворена/ система на икономическо управление.
РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ СИСТЕМА НА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (open /brocen/ optimal economic management
/control/ system) – разновидност на системата на оптимално /екстремално/
икономическо управление S, при която пълната информация за нейната оптимално-управляема икономическа подсистема T е предварително запаметена в
оптимално-управляващата икономическа подсистема M. Това позволява преди започването на управленския процес в оптимално-управляващата подсистема M да се заложи програмата за оптималното икономическо управление на
системата така, че да не се налага създаването и използването на обратна икономическа връзка в посока от управляваната към управляващата подсистема на
S. Вж. синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо
управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗТВОРЕНА /ОТВОРЕНА/ СИСТЕМА НА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (open /brocen/ optimal economic management
/control/ system) (ки) – във:
разтворена саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
разтворена система на оптимално икономическо управление.
РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (open
/extremal/ economic regulation) (ки) – във:
разтворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално
/екстремално/ икономическо регулиране);
система на разтворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране).
РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (open
/brocen/ economic management /control/) – икономическо управление в разтворена /отворена/ икономическа система, специфичното за която е, че нейните
вътрешни икономически връзки образуват разтворен /отворен/ икономически
контур (т.е. верига от вътрешни икономически връзки без наличието на обратни икономически връзки). Същото като разчупено икономическо управление. Протича в разтворена /отворена/ система на икономическо управление.
РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (open
/brocen/ economic management /control/) (ки) – във:
разтворено /отворено/ икономическо управление;
разтворено икономическо управление по задаващо въздействие (вж.
разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворено икономическо управление по смущаващо /отклоняващо/
въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление).
РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЗАДАВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (open economic management /control/ in assignationary impact /action/) – вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО
СМУЩАВАЩО /ОТКЛОНЯВАЩО/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (open economic
management /control/ in disturbed impact /action/) – вж. разтворена /отворена/
система на икономическо управление.
РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (open optimal /extremal/ economic regulation) – вж. оптимално
/екстремално/ икономическо регулиране.
РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (open optimal /extremal/ economic regulation) (ки) – във:
разтворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално
/екстремално/ икономическо регулиране);
система на разтворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране).
РАЗТВОРЕНО /ОТВОРЕНО/ ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (open optimal economic control), оптимално икономическо управление по разтворен контур, – оптимално икономическо управление, което
е решение на икономическата задача на оптималното управление (вж. обща
икономическа задача на оптималното управление) и се определя като функция
на времето {u*(t)}. Тук фазовата икономическа траектория (в частност – фазовата траектория на икономическото състояние) {x(t)} се извежда в резултат на интегрирането на системата от диференциални уравнения на икономическото движение (по специално – при предварително фиксирани начални условия).
РАЗУМЕН
ЗАДАДЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ*
(rational
assignationary economic product) – вж. зададен икономически продукт.
РАЗУМЕН ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (rational assignationary economic product) (ки) – във:
разумен зададен икономически продукт (вж. зададен икономически продукт);
разумен зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт);
разумен зададен производствен икономически продукт (вж. зададен
производствен икономически продукт).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМЕН ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (rational individual assignationary economic product) – вж. зададен икономически продукт.
РАЗУМЕН ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (rational individual assignationary economic product) (ки) – във:
разумен зададен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен
икономически продукт [индивидуален]);
разумен зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]
(вж. зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
разумен зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален]).
РАЗУМЕН ЗАДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ*
(rational assignationary consumption economic product) – вж. зададен потребителен икономически продукт.
РАЗУМЕН ЗАДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛЕН]* (rational individual assignationary consumption economic
product) – вж. зададен потребителен икономически продукт [индивидуален].
РАЗУМЕН ЗАДАДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (rational assignationary production economic product) – вж. зададен производствен икономически продукт.
РАЗУМЕН ЗАДАДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (rational individual assignationary production economic product) – вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален].
РАЗУМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (rational /reasonable/ economic
product) (*) – такъв икономически продукт q1, интерпретиран като разумноцялостен икономически продукт e1q в границите на дадена възпроизводствена
икономическа единица, (1) който е равен на собствения си необходим икономически продукт iq (не съдържа продуктова необходима икономическа аберация
a2q), т.е. при него iq = e2q, (2) като заедно с това всеки друг, по-голям от него
цялостен икономически продукт, е по-малък от собствения си необходим икономически продукт (съдържа понижаваща продуктова необходима икономическа аберация a2–q), т.е. при последния iq > e2q; икономически продукт, който
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при постоянни други условия се самовъзпроизвежда на максимално равнище,
без да е предпоставка за последващо намаляване или увеличаване на обема на
производството на продукта. Разумният икономически продукт не съдържа
нито принаден икономически продукт, нито недонаден икономически продукт.
Всеки друг, по-голям от него икономически продукт, съдържа недонаден икономически продукт. Всеки друг, по-малък от него икономически продукт, ако
е по-голям от нормалния икономически продукт (ако последният съществува),
съдържа принаден икономически продукт.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на разумния икономически продукт са (α) разумният икономически
продукт [индивидуален], (β) разумният фирмен икономически продукт* (rational /reasonable/ firm economic product), (γ) разумният обществен икономически продукт* (rational /reasonable/ social economic product) и т.н. Ако не е
посочено друго, под разумен икономически продукт обикновено се подразбира
разумният индивидуален икономически продукт. Според ингредиентната
икономическа възпроизводственост се разграничават разумен производствен
икономически продукт (в т.ч. и разумен производствен икономически продукт
[индивидуален]) и разумен потребителен икономически продукт (в т.ч. и разумен потребителен икономически продукт [индивидуален]). Те са форми на
проявление на разумния стопанствен икономически продукт* (rational
/reasonable/ protoeconomizing economic product). Разумният производствен, разумният потребителен и разумният стопанствен продукт са равни помежду си.
Според конкретната ситуация, при която се установява икономическият продукт, се конституират и други разновидности на разумния продукт, следващи
разновидностите на продукта изобщо.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
разумен икономически продукт се конституират още и съответстващите му
понятия за разумен консуматорски продукт* (rational /reasonable/ consumptionary product), разумен стопански продукт* (rational /reasonable/ protoeconomic product), разумен пазарно-икономически продукт* (rational
/reasonable/ marketly-economic product) и разумен финансово-пазарноикономически продукт* (rational /reasonable/ financially-marketly-economic
product). Общо за всички тях е понятието за разумен поддържащ продукт*
(rational /reasonable/ sustenance /sustaining/ product) (за разумен продукт при
поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (rational economic product) (ки) –
във:
единична полезност на разумния икономически продукт [индивидуална];
единична стойност на разумния икономически продукт [индивидуална];
единична ценност на разумния икономически продукт [индивидуална];
обща полезност на разумния икономически продукт [индивидуална];
обща стойност на разумния икономически продукт [индивидуална];
обща ценност на разумния икономически продукт [индивидуална];
полезност на разумния икономически продукт [индивидуална];
пределна полезност на разумния икономически продукт [индивидуална];
пределна стойност на разумния икономически продукт [индивидуална];
пределна ценност на разумния икономически продукт [индивидуална];
разумен зададен икономически продукт (вж. зададен икономически продукт);
разумен зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт);
разумен зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален]);
разумен икономически продукт;
разумен потребителен икономически продукт;
разумен производствен икономически продукт;
средна полезност на разумния икономически продукт [индивидуална];
средна стойност на разумния икономически продукт [индивидуална];
средна ценност на разумния икономически продукт [индивидуална];
стойност на разумния икономически продукт [индивидуална];
ценност на разумния икономически продукт [индивидуална].
РАЗУМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (rational
/reasonable/ individual economic product) (подразбира се като разумен индивидуален стопанствен икономически продукт), максимален равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален], (*) – такава величина q1 =
q1(I) на индивидуалния икономически продукт q = q(I) [в т.ч. на производствения икономически продукт [индивидуалeн] qp = qp(I) и на потребителния икономически продукт [индивидуалeн] qc = qc(I)], при чието индивидуално икономическо възпроизводство (в т.ч. при индивидуалното икономическо производство и при индивидуалното икономическо потребление) в рамките на един
трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален] (в т.ч. на един
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и на един трудов
потребителски икономически цикъл [индивидуален]) индивидът като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч. като производител и като потребител) става способен да се възпроизвежда като пълноценна личност, но така че
като индивид потребител да консумира точно толкова продукт, колкото произвежда, което се извършва на максималното за това равнище (тук се има предвид случай с еднопродуктова индивидуална потенциалност или с многопродуктова индивидуална потенциалност, условно приведена към еднопродуктова). Възпроизводството на разумния продукт е използване на разумната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (последната същото
като максимална равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. прилагане на разумните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (последното същото като
максимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и удовлетворяване на разумните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (последното
същото като максимални равновесни ефективни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови])].
Той е една от двете разновидности на равновесния ефективен икономически продукт [индивидуален] (последният същото като резултантен икономически продукт [индивидуален]) [в т.ч. на равновесния ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] (последното същото като резултантен производствен икономически продукт [индивидуален]) и на равновесния ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] (последното същото като резултантен потребителен икономически продукт [индивидуален])]. Другата разновидност на равновесния ефективен продукт е
нормалният икономически продукт [индивидуален] (последното същото като
минималенн равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален]). Според ингредиентната икономическа възпроизводственост
негови разновидности (чрез които той се проявява и съществува и за които той
е общо понятие) са (1) разумният производствен икономически продукт [индивидуален] (последният същото като максимален равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален]) и (2) разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] (последният същото като максимален равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален]). Те са форми на проявление на разумния индивидуален стопанствен
икономически продукт* (rational /reasonable/ individual protoeconomizing eco35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic product). Разумният индивидуален производствен, разумният индивидуален потребителен и разумният индивидуален стопанствен продукт са равни
помежду си. Според конкретната ситуация, при която се установява индивидуалният икономически продукт, се конституират и други разновидности на разумния индивидуален продукт, следващи разновидностите на продукта изобщо.
Индивдуалният разумен икономически продукт е такъв индивидуален икономически продукт q1(I), интерпретиран като разумно-цялостен икономически
продукт [индивидуален] e1q(I) при даден индивид като възпроизводствена
икономическа единица, (1) който е равен на собствения си необходим икономически продукт [индивидуален] iq(I) [не съдържа продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална] a2q(I)], т.е. при него iq(I) = e2q(I), (2) като
заедно с това всеки друг, по-голям от него индивидуален цялостен икономически продукт, е по-малък от собствения си индивидуален необходим икономически продукт [съдържа понижаваща продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална] a2–q(I)] , т.е. при последния iq > e2q; индивидуален
икономически продукт, който при постоянни други условия се самовъзпроизвежда на максимално равнище, без да е предпоставка за последващо намаляване или увеличаване на обема на производството на индивидуалния продукт.
Разумният индивидуален икономически продукт не съдържа нито принаден
икономически продукт [индивидуален], нито недонаден икономически продукт
[индивидуален]. Всеки друг, по-голям от него индивидуален икономически
продукт, съдържа индивидуален недонаден икономически продукт. Всеки
друг, по-малък от него индивидуален икономически продукт, ако е по-голям
от нормалния икономически продукт [индивидуален] (ако последният съществува), съдържа индивидуален принаден икономически продукт.
Разумният индивидуален икономически продукт е разновидност на пообщото понятие за разумен икономически продукт* (rational /reasonable/
economic product) [в т.ч. за разумен производствен икономически продукт*
(rational /reasonable/ production economic product) и за разумен потребителен
икономически продукт* (rational /reasonable/ consumption economic product)].
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови
разновидности са разумният фирмен икономически продукт* (rational
/reasonable/ firm economic product) [в т.ч. разумният фирмен производствен
икономически продукт* (rational /reasonable/ firm production economic product)
и разумният фирмен потребителен икономически продукт* (rational
/reasonable/ firm consumption economic product)], разумният обществен икономически продукт* (rational /reasonable/ social econ omic product) [в т.ч. раз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------умният обществен производствен икономически продукт* (rational
/reasonable/ social production economic product) и разумният обществен потребителен икономически продукт* (rational /reasonable/ social consumption
product)] и т.н. Когато не е посочено друго, под разумен икономически продукт обикновено се подразбира разумният индивидуален икономически продукт. Вж. разумна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова],
разумна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова],
разумна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и разумна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
разумен индивидуален икономически продукт се конституират още и съответстващите му понятия за разумен индивидуален консуматорски продукт* (rational /reasonable/ individual consumptionary product), разумен индивидуален
стопански продукт* (rational /reasonable/ individual protoeconomic product),
разумен пазарно-икономически продукт* (rational /reasonable/ individual
marketly-economic product) и разумен индивидуален финансово-пазарноикономически продукт* (rational /reasonable/ individual financially-marketlyeconomic product). Общо за всички тях е понятието за разумен индивидуален
поддържащ продукт* (rational /reasonable/ individual sustenance /sustaining/
product) (за разумен индивидуален продукт при поддържането).
РАЗУМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (rational
individual economic product) (ки) – във:
разумен зададен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен
икономически продукт);
разумен зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]
(вж. зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
разумен зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален]);
разумен икономически продукт [индивидуален];
разумен потребителен икономически продукт [индивидуален];
разумен производствен икономически продукт [индивидуален].
РАЗУМЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (rational
/reasonable/ consumption economic product) (*) – такъв потребителен икономически продукт qc1, интерпретиран като потребителен цялостен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт e1qp в границите на дадена възпроизводствена икономическа единица,
(1) който е равен на собствения си потребителен необходим икономически
продукт iqc (не съдържа продуктова необходима потребителна икономическа
аберация a2qc), т.е. при него iqc = e2qc, (2) като заедно с това всеки друг, поголям от него потребителен цялостен икономически продукт, е по-малък от
собствения си потребителен необходим икономически продукт (съдържа понижаваща продуктова необходима потребитлена икономическа аберация a2–
qc), т.е. при последния iqc > e2qc; потребителен икономически продукт, който
при постоянни други условия се самовъзпроизвежда на максимално равнище,
без да е предпоставка за последващо намаляване или увеличаване на обема на
потреблението на продукта. Разумният потребителен икономически продукт
не съдържа нито потребителен принаден икономически продукт, нито
потребителен недонаден икономически продукт. Всеки друг, по-голям от
него потребителен икономически продукт, съдържа потребителен недонаден
икономически продукт. Всеки друг, по-малък от него потребителен икономически продукт, ако е по-голям от нормалния потребителен икономически продукт (ако последният съществува), съдържа потребителен принаден икономически продукт. По определение разумният потребителен икономически продукт е равен на разумния производствен икономически продукт.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на разумния потребителен икономически продукт са (α) разумният
потребителен икономически продукт [индивидуален], (β) разумният фирмен
потребителен икономически продукт* (rational /reasonable/ firm consumption
economic product), (γ) разумният обществен потребителен икономически
продукт* (rational /reasonable/ social consumption economic product) и т.н. Ако
не е посочено друго, под разумен потребителен икономически продукт обикновено се подразбира разумният индивидуален потребителен икономически
продукт. Според конкретната ситуация, при която се установява потребителеният икономическият продукт, се конституират и други разновидности на
разумния потребителен икономически продукт, следващи разновидностите на
продукта изобщо.
РАЗУМЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (rational
consumption economic product) (ки) – във:
разумен зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт);
разумен потребителен икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (rational individual consumption economic product), максимален
равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален], (*) – такава величина qc1 = qc1(I) на потребителния икономически продукт [индивидуалeн] qc = qc(I), при чието индивидуално икономическо потребление (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) в рамките на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален] индивидът потребител като възпроизводствена икономическа единица става способен да се възпроизвежда като пълноценна личност, но така че впоследствие
като индивид производител да произвежда точно толкова продукт, колкото
потребява, което се извършва на максималното за това равнище (тук се има
предвид случай с еднопродуктови индивидуални потребности или с многопродуктови индивидуални потребности, условно приведени към еднопродуктови).
Той е разновидност на разумния икономически продукт [индивидуален]. Потреблението на разумния потребителски продукт е удовлетворяване на разумните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]
(същото като максимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Той е една от двете разновидности са на равновесния ефективен потребителен икономически продукт
[индивидуален] (същото като резултантен потребителен икономически продукт
[индивидуален]). Другата разновидност на равновесния продукт е нормалният
потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален
равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален]).
Индивидуалният разумен потребителен икономически продукт е такъв
индивидуален потребителен икономически продукт qc1(I), интерпретиран като
потребителен цялостен икономически продукт [индивидуален] e1qc(I) при даден индивид като възпроизводсдтвена икономическа единица, (1) който е равен на собствения си потребителен необходим икономически продукт [индивидуален] iqc(I) [не съдържа продуктова необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] a2qc(I)], т.е. при него iqc(I) = e2qc(I), (2) като
заедно с това всеки друг, по-голям от него индивидуален потребителен цялостен икономически продукт, е по-малък от собствения си индивидуален потребителен необходим икономически продукт [съдържа понижаваща продуктова
необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] a2–qc(I)] ,
т.е. при последния iqc > e2qc; индивидуален потребителен икономически продукт, който при постоянни други условия се самовъзпроизвежда на максимално равнище, без да е предпоставка за последващо намаляване или увеличаване
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на обема на потреблението на индивидуалния продукт. Разумният индивидуален потребителен икономически продукт не съдържа нито потребителен
принаден икономически продукт [индивидуален], нито потребителен недонаден икономически продукт [индивидуален]. Всеки друг, по-голям от него
индивидуален потребителен икономически продукт, съдържа индивидуален
потребителен недонаден икономически продукт. Всеки друг, по-малък от него
индивидуален потребителен икономически продукт, ако е по-голям от нормалния потребителен икономически продукт [индивидуален] (ако последният съществува), съдържа индивидуален потребителен принаден икономически продукт. По определение разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] е равен на разумния производствен икономически продукт [индивидуален].
Разумният индивидуален потребителен икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за разумен потребителен икономически продукт* (rational iconsumption economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови разновидности са разумният
фирмен потребителен икономически продукт* (rational firm consumption
economic product), разумният обществен потребителен икономически продукт* (rational social consumption economic product) и т.н. Когато не е посочено
друго, под разумен потребителен икономически продукт обикновено се подразбира разумният индивидуален потребителен икономически продукт. Вж.
разумни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], разумни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], разумни стойностни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови] и разумни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
Според конкретната ситуация, при която се установява индивидуалният
потребителен икономически продукт, се конституират различни разновидности на разумния индивидуален потребителен икономически продукт, следващи
разновидностите на продукта изобщо.

РАЗУМЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (rational individual consumption economic product) (ки) – във:
разумен зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]
(вж. зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
разумен потребителен икономически продукт [индивидуален].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (rational
/reasonable/ production economic product) (*) – такъв производствен икономически продукт qp1, интерпретиран като производствен цялостен икономически
продукт e1qp в границите на дадена възпроизводствена икономическа единица,
(1) който е равен на собствения си производствен необходим икономически
продукт iqp (не съдържа продуктова необходима производствена икономическа аберация a2qp), т.е. при него iqp = e2qp, (2) като заедно с това всеки друг,
по-голям от него производствен цялостен икономически продукт, е по-малък
от собствения си производствен необходим икономически продукт (съдържа
понижаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация
a2–qp), т.е. при последния iqp > e2qp; производствен икономически продукт,
който при постоянни други условия се самовъзпроизвежда на максимално
равнище, без да е предпоставка за последващо намаляване или увеличаване на
обема на производството на продукта. Разумният производствен икономически продукт не съдържа нито производствен принаден икономически продукт, нито производствен недонаден икономически продукт. Всеки друг,
по-голям от него производствен икономически продукт, съдържа производствен недонаден икономически продукт. Всеки друг, по-малък от него производствен икономически продукт, ако е по-голям от нормалния производствен
икономически продукт (ако последният съществува), съдържа производствен
принаден икономически продукт. По определение разумният производствен
икономически продукт е равен на разумния потребителен икономически продукт.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на разумния производствен икономически продукт са (α) разумният
производствен икономически продукт [индивидуален], (β) разумният фирмен
производствен икономически продукт* (rational /reasonable/ firm production
economic product), (γ) разумният обществен производствен икономически
продукт* (rational /reasonable/ social production economic product) и т.н. Ако не
е посочено друго, под разумен производствен икономически продукт обикновено се подразбира разумният индивидуален производствен икономически
продукт. Според конкретната ситуация, при която се установява производственият икономическият продукт, се конституират и други разновидности на
разумния производствен икономически продукт, следващи разновидностите на
продукта изобщо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (rational
production economic product) (ки) – във:
разумен зададен производствен икономически продукт (вж. зададен
производствен икономически продукт);
разумен производствен икономически продукт.
РАЗУМЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (rational individual production economic product), максимален
равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален], (*) – такава величина qp1 = qp1(I) на производствения икономически продукт [индивидуалeн] qp = qp(I), при чието индивидуално икономическо производство (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) в рамките на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] индивидът производител като възпроизводствена икономическа единица става
способен да се възпроизвежда като пълноценна личност, но така че впоследствие като индивид потребител да консумира точно толкова продукт, колкото
произвежда, което се извършва на максималното за това равнище (тук се има
предвид случай с еднопродуктови индивидуални способности или с многопродуктови индивидуални способности, условно приведени към еднопродуктови).
Той е разновидност на разумния икономически продукт [индивидуален]. Производството на разумния продукт е прилагане на разумните производителски
икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като максимални равновесни ефективни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]). Той е една от двете разновидности са на равновесния ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като резултантен производствен икономически продукт [индивидуален]).
Другата разновидност на равновесния продукт е нормалният производствен
икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален равновесен
ефективен производствен икономически продукт [индивидуален]).
Индивидуалният разумен производствен икономически продукт е такъв
индивидуален производствен икономически продукт qp1(I), интерпретиран като производствен цялостен икономически продукт [индивидуален] e1qp(I) при
даден индивид като възпроизводствена икономическа единица, (1) който е равен на собствения си производствен необходим икономически продукт [индивидуален] iqp(I) [не съдържа продуктова необходима производствена икономическа аберация [индивидуална] a2qp(I)], т.е. при него iqp(I) = e2qp(I), (2) като
заедно с това всеки друг, по-голям от него индивидуален производствен ця42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостен икономически продукт, е по-малък от собствения си индивидуален
производствен необходим икономически продукт [съдържа понижаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация [индивидуална]
a2–qp(I)] , т.е. при последния iqp > e2qp; индивидуален производствен икономически продукт, който при постоянни други условия се самовъзпроизвежда
на максимално равнище, без да е предпоставка за последващо намаляване или
увеличаване на обема на производството на индивидуалния продукт. Разумният индивидуален производствен икономически продукт не съдържа нито производствен принаден икономически продукт [индивидуален], нито производствен недонаден икономически продукт [индивидуален]. Всеки друг, поголям от него индивидуален производствен икономически продукт, съдържа
индивидуален производствен недонаден икономически продукт. Всеки друг,
по-малък от него индивидуален производствен икономически продукт, ако е
по-голям от нормалния производствен икономически продукт [индивидуален]
(ако последният съществува), съдържа индивидуален производствен принаден
икономически продукт. По определение разумният производствен икономически продукт [индивидуален] е равен на разумния потребителен икономически продукт [индивидуален].
Разумният индивидуален производствен икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за разумен производствен икономически продукт* (rational iproduction economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други негови разновидности са разумният
фирмен производствен икономически продукт* (rational firm production
economic product), разумният обществен производствен икономически продукт* (rational social production economic product) и т.н. Когато не е посочено
друго, под разумен производствен икономически продукт обикновено се подразбира разумният индивидуален производствен икономически продукт. Вж.
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], разумни ценностни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови], разумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и разумни полезностни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови].
Според конкретната ситуация, при която се установява индивидуалният
производствен икономически продукт, се конституират различни разновидности на разумния индивидуален производствен икономически продукт,
следващи разновидностите на продукта изобщо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (rational individual production economic product) (ки) – във:
разумен зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален]);
разумен производствен икономически продукт [индивидуален].
РАЗУМНА ЕДИНИЧНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual unitary utility of the economic
product) (*) – единична полезност на икономическия продукт [индивидуална]
UU1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална единична икономическа полезност в качеството й на част от единичната разумно-цялостна полезност на
икономическия продукт [индивидуална] UE1U(I)(q) (вж. разумна продуктова
икономическа аберация). Разновидност е на единичната полезност на икономическия продукт [индивидуална] UU(I)(q). При постоянни други условия е
равна на единичната полезност на разумния икономически продукт [индивидуална] UU(I)(q1). Нейни разновидности са разумната средна полезност на
икономическия продукт [индивидуална] AU1(I)(q) и разумната пределна полезност на икономическия продукт [индивидуална] MU1(I)(q). Разумната индивидулна единична полезност на икономическия продукт е полезностна икономическа фоценност на разумната единична ценност на икономическия продукт [индивидуална] UW1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална единична полезност на икономическия продукт*
(rational absolute individual unitary utility of the economic product) UU1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална единична полезност на икономическия продукт* (rational relative individual unitary utility of the economic product)
UU1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална единична полезност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална единична полезност на икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална единична полезност на производствения икономически
продукт* (rational individual unitary utility of the production economic product)
UU1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална единична производствена
полезност на икономическия продукт* (rational individual unitary production
utility of the economic product) UU1P(I)(q)] и разумна индивидуална единична
полезност на потребителния икономически продукт* (rational individual
unitary utility of the consumption economic product) UU1(I)(qc) [същото като раз44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------умна индивидуална единична потребителна полезност на икономическия
продукт* (rational individual unitary consumption utility of the economic product)
UU1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална единична предавана полезност на
икономическия продукт* (rational individual unitary gived utility of the
economic product) UGU1(I)(q) и разумна индивидуална единична приемана
полезност на икономическия продукт* (rational individual unitary accepted
utility of the economic product) UDU1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална сингуларностна единична полезност на икономическия продукт* (rational individual
singularitical unitary utility of the economic product) UU1S(I)(q) [същото като разумна индивидуална единична полезност на сингуларностния икономически
продукт* (rational individual unitary utility of the singularitical economic product)
UU1(I)(qS)] и разумна индивидуална дуалностна единична полезност на
икономическия продукт* (rational individual dualitical unitary utility of the
economic product) UU1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална единична
полезност на дуалностния икономически продукт* (rational individual unitary utility of the dualitical economic product) UU1(I)(qD)]. Според ценностната
икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна единична полезност на икономическия продукт* (rational individual
introverted unitary utility of the economic product) UU1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна единична полезност на икономическия продукт* (rational individual extroverted unitary utility of the economic product) UU1E(I)(q).
РАЗУМНА ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual unitary value of the economic
product) (*) – единична стойност на икономическия продукт [индивидуална]
UV1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална единична икономическа
стойност в качеството й на част от единичната разумно-цялостна стойност
на икономическия продукт [индивидуална] UE1V(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на единичната стойност на икономическия продукт [индивидуална] UV(I)(q). При постоянни други условия е
равна на единичната стойност на разумния икономически продукт [индивидуална] UV(I)(q1). Нейни разновидности са разумната средна стойност на
икономическия продукт [индивидуална] AV1(I)(q) и разумната пределна
стойност на икономическия продукт [индивидуална] MV1(I)(q). Разумната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидулна единична стойност на икономическия продукт е стойностна
икономическа фоценност на разумната единична ценност на икономическия
продукт [индивидуална] UW1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална единична стойност на икономическия продукт*
(rational absolute individual unitary value of the economic product) UV1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална единична стойност на икономическия продукт* (rational relative individual unitary value of the economic product)
UV1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална единична
стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална единична стойност на икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална единична стойност на производствения икономически
продукт* (rational individual unitary value of the production economic product)
UV1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална единична производствена
стойност на икономическия продукт* (rational individual unitary production
value of the economic product) UV1P(I)(q)] и разумна индивидуална единична
стойност на потребителния икономически продукт* (rational individual
unitary value of the consumption economic product) UV1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална единична потребителна стойност на икономическия
продукт* (rational individual unitary consumption value of the economic product)
UV1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална единична предавана стойност на
икономическия продукт* (rational individual unitary gived value of the economic
product) UGV1(I)(q) и разумна индивидуална единична приемана стойност
на икономическия продукт* (rational individual unitary accepted value of the
economic product) UDV1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна единична
стойност на икономическия продукт* (rational individual dualitical unitary
value of the economic product) UV1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална
единична стойност на дуалностния икономически продукт* (rational
individual unitary value of the dualitical economic product) UV1(I)(qD)]. Според
ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна единична стойност на икономическия продукт* (rational individual introverted unitary value of the economic product) UV1I(I)(q) и
разумна индивидуална екстровертна единична стойност на икономичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия продукт* (rational individual extroverted unitary value of the economic
product) UV1E(I)(q).
РАЗУМНА ЕДИНИЧНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual unitary worth of the economic product)
(*) – единична ценност на икономическия продукт [индивидуална] UW1(I)(q),
когато тя е разумната индивидуална единична икономическа ценност в качеството й на част от единичната разумно-цялостна ценност на икономическия
продукт [индивидуална] UE1W(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа
аберация). Разновидност е на единичната ценност на икономическия продукт
[индивидуална] UW(I)(q). При постоянни други условия е равна на единичната
ценност на разумния икономически продукт [индивидуална] UW(I)(q1). Нейни
разновидности са разумната средна ценност на икономическия продукт [индивидуална] AW1(I)(q) и разумната пределна ценност на икономическия продукт [индивидуална] MW1(I)(q). Икономически фоценности на разумната
единична ценност на икономическия продукт [индивидуална] UW1(I)(q) са
разумната единична полезност на икономическия продукт [индивидуална]
UU1(I)(q) и разумната единична стойност на икономическия продукт [индивидуална] UV1(I)(q). Това е валидно и за нейните разновидности.
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална единична ценност на икономическия продукт* (rational absolute individual unitary worth of the economic product) UW1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална единична ценност на икономическия
продукт* (rational relative individual unitary worth of the economic product)
UW1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална единична
ценност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална единична ценност на икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна
индивидуална единична ценност на производствения икономически продукт* (rational individual unitary worth of the production economic product)
UW1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална единична производствена
ценност на икономическия продукт* (rational individual unitary production
worth of the economic product) UW1P(I)(q)] и разумна индивидуална единична
ценност на потребителния икономически продукт* (rational individual unitary worth of the consumption economic product) UW1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална единична потребителна ценност на икономическия про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (rational individual unitary consumption worth of the economic product)
UW1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална единична предавана ценност на
икономическия продукт* (rational individual unitary gived worth of the economic product) UGW1(I)(q) и разумна индивидуална единична приемана ценност на икономическия продукт* (rational individual unitary accepted worth of
the economic product) UDW1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална сингуларностна
единична ценност на икономическия продукт* (rational individual singularitical unitary worth of the economic product) UW1S(I)(q) [същото като разумна индивидуална единична ценност на сингуларностния икономически продукт* (rational individual unitary worth of the singularitical economic product)
UW1(I)(qS)] и разумна индивидуална дуалностна единична ценност на икономическия продукт* (rational individual dualitical unitary worth of the
economic product) UW1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална единична
ценност на дуалностния икономически продукт* (rational individual unitary
worth of the dualitical economic product) UW1(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна
единична ценност на икономическия продукт* (rational individual introverted
unitary worth of the economic product) UW1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна единична ценност на икономическия продукт* (rational
individual extroverted unitary worth of the economic product) UW1E(I)(q).
РАЗУМНА ЗАДАДЕНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (rational assignationary utility of the economic product) – вж. зададена
полезност на икономическия продукт.
РАЗУМНА ЗАДАДЕНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (rational assignationary value of the economic product) – вж. зададена
стойност на икономическия продукт.
РАЗУМНА ЗАДАДЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ*
(rational assignationary worth of the economic product) – вж. зададена ценност на
икономическия продукт.
РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (rational /reasonable/ economic
product) (*) – вид продуктово-присъща икономическа аберация a1(q) (вж. и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа аберация), при който зададената икономическа величина по определен начин е релевантна със зависимостите, присъщи на (характерни за)
разумния икономически продукт q1 (вж. разумен икономически продукт [индивидуален]); отклонение на някаква фиксирана икономическа величина от продуктово-присъща и релевантна с разумния икономически продукт зададена
икономическа величина. Когато това отклонение е положително е налице увеличаваща разумна икономическа аберация* (increased rational /reasonable/
economic aberration) a1+(q) > 0, която е същото като икономически излишък
(economic surplusage) m(q), а когато то е отрицателно – понижаваща разумна
икономическа аберация* (decreased rational /reasonable/ economic aberration)
a1–(q) < 0, която е същото като икономическа оскъдност (economic scarcity) m–
(q). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на нормалната икономическа аберация са: разумната индивидуална
икономическа аберация* (rational /reasonable/ individual economic aberration)
a1(q(I)), разумната фирмена икономическа аберация* (rational /reasonable/
firm economic aberration) a(q1(F)), разумната обществена икономическа аберация* (rational /reasonable/ social economic aberration) a1(q(S)) и т.н. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна производствена икономическа аберация* (rational /reasonable/ production
economic aberration) a1(qp) и разумна потребителна икономическа аберация* (rational /reasonable/ comsumption economic aberration) a1(qc), които в своята взаимозависимост формират понятието за разумна стопанствена икономическа аберация* (rational /reasonable/ protoeconomizing indispensable economic aberration). Според формата на своето проявление разновидности на разумната икономическа аберация са:
(1) разумната продуктова икономическа аберация a1q – налице е когато
фиксираният икономически продукт q се отклонява от разумния икономически
продукт [към нея се числят (а) увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация a1+q > 0, която е същото като продуктов икономически излишък
и като излишен икономически продукт mq и която е разновидност на увеличаващата разумна икономическа аберация, и (б) понижаващата разумна продуктова икономическа аберация a1–q < 0, която е същото като продуктова
икономическа оскъдност и като оскъдъчен икономически продукт m–q (известна е в литератерата само като оскъдност) и която е разновидност на намаляващата разумна икономическа аберация]. нейни общностни разновидности са:
(α) разумната продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1q(I) [в т.ч.
увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a1+q(I) (която е същото като продуктов икономически излишък [индивидуален]
и като излишен икономически продукт [индивидуален] mq(I)) и понижаващата
разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1–q(I) (която е
същото като продуктова икономическа оскъдност [индивидуална] и като оскъдъчен икономически продукт m–q(I))], (β) фирмената нормална продуктова икономическа аберация* (firm normal product economic aberration) a1q(F) [в
т.ч. увеличаващата фирмена нормална продуктова икономическа аберация* (increased firm normal product ieconomic aberration) a1+q(F) и понижаващата фирмена нормална необходима икономическа аберация* (decreased
firm normal product economic aberration)] a1–q(F), (γ) обществената нормална
продуктова икономическа аберация* (social normal product ieconomic aberration) a1q(S) [в т.ч. увеличаващата обществена нормална продуктова икономическа аберация* (increased social normal product economic aberration) a1+q(S)
и понижаващата обществена нормална продуктова икономическа аберация* (decreased social normal product i economic aberration) a1–q(S)] и т.н.;
(2) разумната потребностна икономическа аберация* (rational necessities economic aberration) [в т.ч. (а) увеличаващата разумна потребностна
икономическа аберация* (increased rational necessities economic aberration) и
(б) понижаващата разумна потребностна икономическа аберация* (decreased rational necessities economic aberration)].
(3) разумната способностна икономическа аберация* (rational abilities
economic aberration) [в т.ч. (а) увеличаващата разумна способностна икономическа аберация* (increased rational abilities economic aberration) и (б) понижаващата разумна способностна икономическа аберация* (decreased rational abilities economic aberration)].
(4) разумната потенциалностна икономическа аберация* (rational potentiality economic aberration) [в т.ч. (а) увеличаващата разумна потенциалностна икономическа аберация* (increased rational potentiality economic aberration) и (б) понижаващата разумна потенциалностна икономическа аберация* (decreased rational potentiality economic aberration)] (разумната потребностна и разумната способностна икономическа аберация са разновидности на
разумната потенциалностна икономическа аберация).
(5) разумната стойностна икономическа аберация* (rational value economic aberration) [в т.ч. (а) понижаващата разумна стойностна икономическа аберация* (increased rational value economic aberration) и (б) намаляващата разумна стойностна икономическа аберация* (decreased rational value
economic aberration)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) разумната полезностна икономическа аберация* (rational utility
economic aberration) [в т.ч. (а) увеличаващата разумна полезностна икономическа аберация* (increased rational utility economic aberration) и (б) понижаващата разумна полезностна икономическа аберация* (decreased rational
utility economic aberration)].
(7) разумната ценностна икономическа аберация* (rational worth economic aberration) [в т.ч. (а) увеличаващата разумна ценностна икономическа
аберация* (increased rational worth economic aberration) и (б) понижаващата
разумна ценностна икономическа аберация* (decreased rational worth
economic aberration)] (разумната стойностна и разумната полезноства икономическа аберация са разновидности на разумната ценностна икономическа
аберация).

РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (rational /reasonable/ economic
aberration) (ки) – във:
понижаваша разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктова икономическа оскъдност);
понижаваша разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктова потребителен икономическа оскъдност);
понижаваша разумна продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктова производствена икономическа оскъдност);
разумна икономическа аберация;
разумна продуктова икономическа аберация;
разумна продуктова потребителна икономическа аберация;
разумна продуктова производствена икономическа аберация;
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
(същото като продуктов икономически производствен излишък).
РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (rational
/reasonable/ individual economic aberration) (ки) – във:
понижаваща ненормална разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа оскъдност [индивидуална]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понижаваща ненормална разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова потребителна икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваща ненормална разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова производствена икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваша разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктова икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваша разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктова потребителен икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваша разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктова производствена икономическа
оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа потребителна оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа
производствена оскъдност [индивидуална]);
разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална];
разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална];
разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктов икономически излишък [индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически излишък
[индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов икономически производствен излишък
[индивидуален]).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА
ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (rational /reasonable/ absolute individual
product economic potentiality) (ки) – във:
разумна полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова];
разумна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова];
разумна ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова].
РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА]* (rational /reasonable/ individual product economic potentiality)
(подразбира се като разумна индивидуална продуктова обща потенциалност
при икономическото стопанисване), максимална равновесна ефективна
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], (*) – дефинирана в рамките на един трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален] (в т.ч. на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и на един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]) такава най-голяма по размер (по равнище) qp1 = qp1(I) ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] qx = qx(I) на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица, при използването на която
в неговото индивидуално икономическо възпроизводство (в т.ч. в индивидуалното икономическо производство и индивидуалното икономическо потребление, които в своята общност образуват икономическото стопанисване като
вид възпроизводствена икономическа конфигурация) чрез създаване и консумиране на индивидуални икономически продукти той може да се възпроизвежда като пълноценна личност и да участва пълноценно във възпроизводството
на продуктите. Тя е уплътнена (компресирана) потенциална възпроизводствена разумна индивидуална икономическа активност (rational /reasonable/
individual economic activity), насочена към стопанисването на продукти [в т.ч.
уплътнено (компресирано) потенциално производствено разумно индивидуално икономическо усърдие (rational /reasonable/ individual economic diligence) на
факторите, насочено към създаването на продукти, и уплътнено (компресирано) потенциално потребително разумно индивидуално икономическо усвояване (rational /reasonable/ individual economic assimilation), насочено към усвояването на продукти]. Нейното равнище се идентифицира чрез обема на разумния икономически продукт [индивидуален] от q1 = q1(I) специфични единици и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затова има същото като него означение [в т.ч. на разумния производствен икономически продукт [индивидуален] qp1 = qp1(I) и разумния потребителен икономически продукт [индивидуален] qc1 = qc1(I)]. Тя е разновидност на равновесната ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]
(последната същото като резултантна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. равновесните ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (последното същото като
резултантни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и равновесните ефективни потребителски икономически способности [индивидуални продуктови] (последното същото като резултантни
потребителски икономически способности [индивидуални продуктови])].
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на разумната индивидуална продуктова икономическа потенциалност (чрез
които тя се проявява и съществува и за които тя е общо понятие) са (1) разумните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]
[последното същото като максимални равновесни ефективни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]], които се идентифицират чрез обема на разумния производствен икономически продукт [индивидуален] qp1 = qp1(I) и имат същото като него означение, и (2) разумните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] [последното същото като максимални равновесни ефективни потребителски икономически способности [индивидуални продуктови]], които се идентифицират
чрез обема на разумния потребителен икономически продукт [индивидуален]
qc1 = qc1(I) и имат същото като него означение.
При използването на потенциалност над разумната (над минималната) индивидът не може да се възпроизвежда пълноценно. Използването на разумната
индивидуална потенциалност дава възможност на индивида възпроизведе такъв обем продукт, чието му позволявя да използва точно същия размер на разумната потенциалност, какъвто се е формирал на предходния възпроизводителски цикъл. Тоест при използването на разумната потенциалност индивидът обезателно произвежда точно толкова, колкото потребява, но на
тяхното максимално ефективно равнище. Прилагането на дадени способности, които са над норразумните индивидуални способности, не дава възможност на индивида да произведе такъв обем продукт, чието потребление
след това да му позволи да пприложи същия размер на дадените нормални
способности. Тоест при прилагането на способности над максималното
им равнище индивидът обезателно произвежда по-малко, отколкото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребява. Използването на потенциалност, която е под разумната (под максималната) индивидуална потенциалност, но е по-голяма от нормалната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (последната същото
като минимална ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. нормалните производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (последните същото като минимални ефективни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и
нормалните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (последната същото като минимелни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])], дава възможност на
индивида да произведе такъв обем продукт, чието потребление след това да му
позволи да удовлетвори потребности, които имат по-голям размер от минималните, като наред с това остава излишък от продукта (принаден продукт).
Тоест при използването на потенциалност под ммаксималното (но над
минималното) й равнище индивидът обезателно произвежда повече, отколкото потребява.
Според факторната икономическа определеност се разграничават (1)
разумна индивидуална трудово-определена продуктова икономическа потенциалност* (rational /reasonable/ individual labourly-determinate product
economic potentiality) [в т.ч. разумни индивидуални трудово-определени продуктови производителски икономически способности* (rational /reasonable/
individual labourly-determinate product producer’s economic abilities) и разумни
индивидуални трудово-определени продуктови потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ individual labourly-determinate product consumer’s economic needs /necessities/)] и (2) разумна индивидуална физическо-определена продуктова икономическа потенциалност* (rational
/reasonable/ individual physically-determinate product economic potentiality) [в т.ч.
разумни индивидуални физическо-определени продуктови производителски
икономически способности* (rational /reasonable/ individual physicallydeterminate product producer’s economic abilities) и разумни индивидуални физическо-определени продуктови потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ individual physically-determinate product consumer’s
economic needs /necessities/)]. Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална продуктова икономическа потенциалност обикновено се подразбира разумната индивидуална трудово-определена продуктова икономическа потенциалност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават (1)
разумна индивидуална продуктова работна икономическа потенциалност* (rational /reasonable/ individual product working economic potentiality) (вж.
работна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч.
разумни индивидуални продуктови работни производителски икономически способности* (rational /reasonable/ individual product working producer’s
economic abilities) (вж. работни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]) и разумни индивидуални продуктови работни
потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ individual
product working consumer’s economic needs /necessities/) (вж. работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])] и (2) разумна индивидуална продуктова творческа икономическа потенциалност*
(rational /reasonable/ individual product creative economic potentiality) (вж. творческа икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) [в т.ч. разумни индивидуални продуктови творчески производителски икономически
способности* (rational /reasonable/ individual product creative producer’s economic abilities) (вж. творчески производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]) и разумни индивидуални продуктови творчески
потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ effectve
individual product creative consumer’s economic needs /necessities/) (вж. творчески потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови])].
Разумната индивидуална продуктова икономическа потенциалност е разновидност на по-общото понятие за разумна продуктова икономическа потенциалност* (rational /reasonable/ product economic potentiality) [в т.ч. разумни продуктови производителски икономически способности* (rational
/reasonable/ product producer’s economic abilities) и разумни продуктови потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ product consumer’s economic needs /necessities/]. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на разумната потенциалност са
(1) разумната фирмена продуктова икономическа потенциалност* (rational /reasonable/ firm product economic potentiality) [в т.ч. разумни фирмени
продуктови производителски икономически способности* (rational
/reasonable/ firm product producer’s economic abilities) и разумни фирмени продуктови потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/
firm product consumer’s economic needs /necessities/)] и (2) разумната обществена продуктова икономическа потенциалност* (rational /reasonable/ social
product economic potentiality) [в т.ч. разумни обществени продуктови произ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водителски икономически способности* (rational /reasonable/ social product
producer’s economic abilities) и разумни обществени продуктови потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ firm product consumer’s economic needs /necessities/)]. Ако не е посочено друго, под разумна
продуктова икономическа потенциалност обикновено се подразбира разумната
индивидуална продуктова икономическа потенциалност.
Вж. разумни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови], разумни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], разумнна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], разумна стойностна икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова] и разумна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА] (rational /reasonable/ individual product economic potentiality)
(ки) – във:
разумна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова];
разумна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова];
разумна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова];
разумна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА] (rational /reasonable/ relative individual
product economic potentiality) (ки) – във:
разумна полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова];
разумна стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова];
разумна ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова].
РАЗУМНА ОБЩА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual total utility of the economic product)
(*) – обща полезност на икономическия продукт [индивидуална] TU1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална обща икономическа полезност в качеството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------й на част от общата разумно-цялостна полезност на икономическия продукт
[индивидуална] TE1U(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация).
Разновидност е на общата полезност на икономическия продукт [индивидуална] TU(I)(q). При постоянни други условия е равна на общата полезност на
разумния икономически продукт [индивидуална] TU(I)(q1). Разумната индивидулна обща полезност на икономическия продукт е полезностна икономическа
фоценност на разумната обща ценност на икономическия продукт [индивидуална] TW1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална обща полезност на икономическия продукт* (rational absolute individual total utility of the economic product) TU1(AI)(q) и разумна относителна индивидуална обща полезност на икономическия продукт* (rational relative individual total utility of the economic product) TU1(RI)(q).
Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална обща полезност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална обща полезност на икономически продукт. Според ингредиентната
икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална
обща полезност на производствения икономически продукт* (rational
individual total utility of the production economic product) TU1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална обща производствена полезност на икономическия продукт* (rational individual total production utility of the economic product)
TU1P(I)(q)] и разумна индивидуална обща полезност на потребителния
икономически продукт* (rational individual total utility of the consumption
economic product) TU1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална обща потребителна полезност на икономическия продукт* (rational individual total
consumption utility of the economic product) TU1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална обща предавана полезност на икономическия продукт* (rational individual total gived utility of the economic
product) TGU1(I)(q) и разумна индивидуална обща приемана полезност на
икономическия продукт* (rational individual total accepted utility of the
economic product) TDU1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна обща полезност на икономическия продукт* (rational individual dualitical total utility
of the economic product) TU1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална обща
полезност на дуалностния икономически продукт* (rational individual total
utility of the dualitical economic product) TU1(I)(qD)]. Според ценностната ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна
обща полезност на икономическия продукт* (rational individual introverted
total utility of the economic product) TU1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна обща полезност на икономическия продукт* (rational individual extroverted total utility of the economic product) TU1E(I)(q).
РАЗУМНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (rational /reasonable/ absolute individual total gived value of the production economic
product) (*) – обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qp1), когато той е разумният
производствен икономически продукт [индивидуален] qp1 = qp1(I) (вж. предавана икономическа стойност); най-голямо значение на ефективната обща
предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна
индивидуална] TGV(AI)(qpx); частен случай (като максимално значение)
TGVD(AI)(qp1) на ефективната дуалностна обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TGVD(AI)(qpx), както и на ефективната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qpx)
изобщо. Тя еквивалентно съответства на разумните стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
Представлява обща предавана стойност на онова най-голямо по размер равнище qp1 на производственият икономически продукт [индивидуален] qp =
qp(I), чието консумиране след това е достатъчно индивидът производител като
възпроизводствена икономическа единица да се възпроизведе като пълноценна
личност в рамките на конкретните природни, социални, икономически, културни, битови, технически и други обществени условия, които са исторически
обусловени. Това е положение, когато при прилагането на разумните способности потребности индивидът обезателно произвежда точно толкова, колкото
потребява, но на тяхното максимално ефективно равнище. По определение
TGV(AI)(qp1) е разновидност на стопанствената икономическа стойност,
тъй като разумното равнище на ценностните икономически ингредиенти (на
икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между
икономическото производство и икономическото потребление в границите на
икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават разумна абсолютна индивидуална обща трудова предавана стойност на про59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствения икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute individual
total labour gived value of the production economic product) и разумна абсолютна индивидуална обща физическа предавана стойност на производствения
икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute individual total physical
gived value of the production economic product). Ако не е посочено друго, под
разумна абсолютна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна
индивидуална обща трудова предавана стойност на производствения икономически продукт. Разумната абсолютна индивидуална обща предавана
стойност на производствения икономически продукт е разновидност на пообщото понятие за разумна абсолютна обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute total gived
value of the production economic product). Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност други разновидности на последната са разумната
абсолютна фирмена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute firm total gived value of the
production economic product), разумната абсолютна обществена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (rational
/reasonable/ absolute social total gived value of the production economic product) и
т.н. Ако не е посочено друго, под разумна абсолютна обща предавана стойност
на производствения икономически продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална обща предавана стойност на производствения
икономически продукт.
РАЗУМНА ОБЩА ПРЕДАВАНА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(rational /reasonable/ relative individual total gived value of the production
economic product) (*) – обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp1), когато той е разумният производствен икономически продукт [индивидуален] qp1 = qp1(I) (вж.
предавана икономическа стойност); най-голямо значение на ефективната
обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qpx); частен случай (като максимално значение) TGVD(RI)(qp1) на ефективната дуалностна обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [относителна индивидуална]
TGVD(RI)(qpx), както и на ефективната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qpx)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изобщо. Тя еквивалентно съответства на разумните стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
Представлява обща предавана стойност на онова най-голямо по размер равнище qp1 на производственият икономически продукт [индивидуален] qp =
qp(I), чието консумиране след това е достатъчно индивидът производител като
възпроизводствена икономическа единица да се възпроизведе като пълноценна
личност в рамките на конкретните природни, социални, икономически, културни, битови, технически и други обществени условия, които са исторически
обусловени. Това е положение, когато при прилагането на разумните способности потребности индивидът обезателно произвежда точно толкова, колкото
потребява, но на тяхното максимално ефективно равнище. По определение
TGV(RI)(qp1) е разновидност на стопанствената икономическа стойност,
тъй като разумното равнище на ценностните икономически ингредиенти (на
икономическите фоценности) се формира според взаимозависимостите между
икономическото производство и икономическото потребление в границите на
икономическото стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават разумна относителна индивидуална обща трудова предавана стойност на
производствения икономически продукт* (rational /reasonable/ relative individual total labour gived value of the production economic product) и разумна относителна индивидуална обща физическа предавана стойност на производствения икономически продукт* (rational /reasonable/ relative individual
total physical gived value of the production economic product). Ако не е посочено
друго, под разумна относителна индивидуална обща предавана стойност на
производствения икономически продукт обикновено се подразбира разумната
относителна индивидуална обща трудова предавана стойност на производствения икономически продукт. Разумната относителна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт е разновидност на
по-общото понятие за разумна относителна обща предавана стойност на
производствения икономически продукт* (rational /reasonable/ relative total
gived value of the production economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са разумната относителна фирмена обща предавана стойност на производствения икономически продукт* (rational /reasonable/ relative firm total gived
value of the production economic product), разумната относителна обществена обща предавана стойност на производствения икономически продукт*
(rational /reasonable/ relative social total gived value of the production economic

61

1643

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------product) и т.н. Ако не е посочено друго, под разумна относителна обща предавана стойност на производствения икономически продукт обикновено се подразбира разумната относителна индивидуална обща предавана стойност на
производствения икономически продукт.

РАЗУМНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (rational /reasonable/ absolute individual total accepted utility of the consumption
economic product) (*) – обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qc1), когато той е разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] qc1 = qc1(I) (вж. приемана икономическа полезност); най-голямо значение на ефективната обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна
индивидуална] TDU(AI)(qcx); частен случай (като максимално значение)
TDUD(AI)(qc1) на ефективната дуалностна обща приемана полезност на
потребителния
икономически
продукт
[абсолютна
индивидуална]
D
x
TDU (AI)(qc ), както и на ефективната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qcx)
изобщо. Тя еквивалентно съответства на разумните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
Представлява обща приемана полезност на онова най-голямо по размер равнище qc1 на потребителният икономически продукт [индивидуален] qc =
qc(I), чието консумиране е достатъчно индивидът потребител като възпроизводствена икономическа единица да се възпроизведе като пълноценна личност
в рамките на конкретните природни, социални, икономически, културни, битови, технически и други обществени условия, които са исторически обусловени. Това е положение, когато при удовлетворяването на разумните потребности индивидът обезателно произвежда точно толкова, колкото потребява, но
на тяхното максимално ефективно равнище. По определение TDU(AI)(qc1) е
разновидност на стопанствената икономическа полезност, тъй като разумното равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите
фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото
производство и икономическото потребление в границите на икономическото
стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават разумна абсолютна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute individual
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------total labour accepted utility of the consumption economic product) и разумна абсолютна индивидуална обща физическа приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute individual total
physical accepted utility of the consumption economic product). Ако не е посочено
друго, под разумна абсолютна индивидуална обща приемана полезност на
потребителния икономически продукт обикновено се подразбира разумната
абсолютна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния
икономически продукт. Разумната абсолютна индивидуална обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт е разновидност на пообщото понятие за разумна абсолютна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute total accepted
utility of the consumption economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последната са разумната абсолютна фирмена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ absolute firm total accepted utility of
the consumption economic product), разумната абсолютна обществена обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational
/reasonable/ absolute social total accepted utility of the consumption economic
product) и т.н. Ако не е посочено друго, под разумна абсолютна обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира
разумната абсолютна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт.

РАЗУМНА ОБЩА ПРИЕМАНА ПОЛЕЗНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]*
(rational /reasonable/ relative individual total accepted utility of the consumption
economic product) (*) – обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc1), когато той е разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] qc1 = qc1(I) (вж.
приемана икономическа полезност); най-голямо значение на ефективната
обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qcx); частен случай (като максимално значение) TDUD(RI)(qc1) на ефективната дуалностна обща приемана полезност на
потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]
TDUD(RI)(qcx), както и на ефективната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qcx)
изобщо. Тя еквивалентно съответства на разумните полезностни потребител63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
Представлява обща приемана полезност на онова най-голямо по размер равнище qc1 на потребителният икономически продукт [индивидуален] qc =
qc(I), чието консумиране е достатъчно индивидът потребител като възпроизводствена икономическа единица да се възпроизведе като пълноценна личност
в рамките на конкретните природни, социални, икономически, културни, битови, технически и други обществени условия, които са исторически обусловени. Това е положение, когато при удовлетворяването на нормалните потребности индивидът обезателно произвежда точно толкова, колкото потребява, но
на тяхното максимално ефективно равнище. По определение TDU(RI)(qc1) е
разновидност на стопанствената икономическа полезност, тъй като разумното равнище на ценностните икономически ингредиенти (на икономическите
фоценности) се формира според взаимозависимостите между икономическото
производство и икономическото потребление в границите на икономическото
стопанисване (вж. и релативистична теория на ценността).
Според факторната икономическа определеност се разграничават разумна относителна индивидуална обща трудова приемана полезност на
потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ relative individual total labour accepted utility of the consumption economic product) и разумна
относителна индивидуална обща физическа приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ relative individual
total physical accepted utility of the consumption economic product). Ако не е посочено друго, под разумна относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт обикновено се подразбира разумната относителна индивидуална обща трудова приемана полезност на потребителния икономически продукт. Разумната относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт е разновидност на по-общото понятие за разумна относителна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/
relative total accepted utility of the consumption economic product). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на
последната са разумната относителна фирмена обща приемана полезност
на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ relative firm
total accepted utility of the consumption economic product), разумната относителна обществена обща приемана полезност на потребителния икономически продукт* (rational /reasonable/ relative social total accepted utility of the
consumption economic product) и т.н. Ако не е посочено друго, под разумна от64

1646

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------носителна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
обикновено се подразбира разумната относителна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт.

РАЗУМНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual total value of the economic product)
(*) – обща стойност на икономическия продукт [индивидуална] TV1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална обща икономическа стойност в качеството й
на част от общата разумно-цялостна стойност на икономическия продукт
[индивидуална] TE1V(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация).
Разновидност е на общата стойност на икономическия продукт [индивидуална] TV(I)(q). При постоянни други условия е равна на общата стойност на
разумния икономически продукт [индивидуална] TV(I)(q1). Разумната индивидулна обща стойност на икономическия продукт е стойностна икономическа
фоценност на разумната обща ценност на икономическия продукт [индивидуална] TW1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална обща стойност на икономическия продукт* (rational absolute individual total value of the economic product) TV1(AI)(q) и разумна относителна индивидуална обща стойност на икономическия продукт* (rational relative individual total value of the economic product) TV1(RI)(q).
Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална обща стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална обща стойност на икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална обща стойност на производствения икономически продукт* (rational individual total value of the production economic product) TV1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална обща производствена стойност на икономическия
продукт* (rational individual total production value of the economic product)
TV1P(I)(q)] и разумна индивидуална обща стойност на потребителния
икономически продукт* (rational individual total value of the consumption economic product) TV1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална обща потребителна стойност на икономическия продукт* (rational individual total consumption value of the economic product) TV1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална обща предавана стойност на икономическия продукт* (rational individual total gived value of the economic
65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product) TGV1(I)(q) и разумна индивидуална обща приемана стойност на
икономическия продукт* (rational individual total accepted value of the economic product) TDV1(I)(q). По определение според ценностната икономическа
пълнота се формира само и разумна индивидуална дуалностна обща
стойност на икономическия продукт* (rational individual dualitical total value
of the economic product) TV1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална обща
стойност на дуалностния икономически продукт* (rational individual total
value of the dualitical economic product) TV1(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна
обща стойност на икономическия продукт* (rational individual introverted
total value of the economic product) TV1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна обща стойност на икономическия продукт* (rational individual extroverted total value of the economic product) TV1E(I)(q).

РАЗУМНА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual total worth of the economic product) (*) –
обща ценност на икономическия продукт [индивидуална] TW1(I)(q), когато тя
е разумната индивидуална обща икономическа ценност в качеството й на част
от общата разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална] TE1W(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на общата ценност на икономическия продукт [индивидуална]
TW(I)(q). При постоянни други условия е равна на общата ценност на разумния икономически продукт [индивидуална] TW(I)(q1). Икономически фоценности на разумната обща ценност на икономическия продукт [индивидуална]
TW1(I)(q) са разумната обща полезност на икономическия продукт [индивидуална] TU1(I)(q) и разумната обща стойност на икономическия продукт
[индивидуална] TV1(I)(q). Това е валидно и за нейните разновидности.
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална обща ценност на икономическия продукт* (rational
absolute individual total worth of the economic product) TW1(AI)(q) и разумна
относителна индивидуална обща ценност на икономическия продукт* (rational relative individual total worth of the economic product) TW1(RI)(q). Ако не е
посочено друго, под разумна индивидуална обща ценност на икономическия
продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална обща
ценност на икономически продукт. Според ингредиентната икономическа
възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална обща ценност
на производствения икономически продукт* (rational individual total worth of
66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the production economic product) TW1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална обща производствена ценност на икономическия продукт* (rational individual total production worth of the economic product) TW1P(I)(q)] и разумна индивидуална обща ценност на потребителния икономически продукт* (rational individual total worth of the consumption economic product) TW1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална обща потребителна ценност на икономическия продукт* (rational individual total consumption worth of the economic
product) TW1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална обща предавана ценност на икономическия продукт* (rational individual total gived worth of the economic product) TGW1(I)(q) и разумна индивидуална обща приемана ценност на икономическия продукт* (rational individual total accepted worth of the economic
product) TDW1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна обща ценност на
икономическия продукт* (rational individual dualitical total worth of the
economic product) TW1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална обща ценност на дуалностния икономически продукт* (rational individual total worth
of the dualitical economic product) TW1(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна обща ценност на икономическия продукт* (rational individual introverted total
worth of the economic product) TW1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна обща ценност на икономическия продукт* (rational individual extroverted total worth of the economic product) TW1E(I)(q).

РАЗУМНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (rational
utility of the economic product) (ки) – във:
разумна зададена полезност на икономическия продукт (вж. зададена
полезност на икономическия продукт).
РАЗУМНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual utility of the economic product) (*) – полезност на икономическия продукт [индивидуална] V1(I)(q), когато тя е разумната
индивидуална икономическа полезност в качеството й на част от разумноцялостната полезност на икономическия продукт [индивидуална] E1U(I)(q)
(вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на полезността на икономическия продукт [индивидуална] U(I)(q). При постоянни
67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------други условия е равна на полезността на разумния икономически продукт
[индивидуална] U(I)(q1). Разумната индивидулна полезност на икономическия
продукт е полезностна икономическа фоценност на разумната ценност на
икономическия продукт [индивидуална] W1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална полезност на икономическия продукт* (rational absolute individual utility of the economic product) U1(AI)(q) и разумна относителна индивидуална полезност на икономическия продукт* (rational relative
individual utility of the economic product) U1(RI)(q). Ако не е посочено друго,
под разумна индивидуална полезност на икономическия продукт обикновено
се подразбира разумната абсолютна индивидуална полезност на икономически
продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална полезност на производствения икономически продукт* (rational individual utility of the production economic product)
U1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална производствена полезност на
икономическия продукт* (rational individual production utility of the economic
product) U1P(I)(q)] и разумна индивидуална полезност на потребителния
икономически продукт* (rational individual utility of the consumption economic
product) U1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална потребителна полезност на икономическия продукт* (rational individual consumption utility of the
economic product) V1C(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават разумна обща полезност на икономическия продукт [индивидуална]
TU1(I)(q), разумна единична полезност на икономическия продукт [индивидуална] UU1(I)(q), разумна средна полезност на икономическия продукт [индивидуална] AU1(I)(q) и разумна пределна полезност на икономическия продукт
[индивидуална] MU1(I)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална
полезност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната
индивидуална обща индивидуална полезност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална предавана полезност на икономическия продукт* (rational individual gived utility of the economic product)
GU1(I)(q) и разумна индивидуална приемана полезност на икономическия
продукт* (rational individual accepted utility of the economic product) DU1(I)(q).
По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само
разумна индивидуална дуалностна полезност на икономическия продукт*
(rational individual dualitical utility of the economic product) U1D(I)(q) [същото

68

1650

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като разумна индивидуална полезност на дуалностния икономически продукт* (rational individual utility of the dualitical economic product) U1(I)(qD)].
Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна полезност на икономическия продукт* (rational
individual introverted utility of the economic product) U1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна полезност на икономическия продукт* (rational
individual extroverted utility of the economic product) U1E(I)(q).

РАЗУМНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА] (rational /reasonable/ individual utility of the economic product)
(ки) – във:
разумна единична полезност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна обща полезност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна пределна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна средна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна полезност на икономическия продукт [индивидуална].
РАЗУМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (rational /reasonable/
absolute individual product utility economic potentiality) (*) – разумна полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и
измерена в абсолютна полезностна икономическа мярка на даден индивид като
възпроизводствена икономическа единица. Представлява абсолютно измерена
уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа полезност* (potential rational /reasonable/ individual total economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща икономическа полезност на набора от разумни икономически продукти [индивидуални], които в
процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат
и потребяват при използването на разумната икономическа потенциалност на
индивида. Затова разумната абсолютна индивидуална обща икономическа полезност на икономическите продукти изразява и съответства на разумната абсолютна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на
разумната абсолютна индивидуална продуктова полезностна икономическа
потенциалност са разумните полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните полезностни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАЗУМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (rational /reasonable/ individual product
utility economic potentiality) (*) – разумна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в полезностна икономическа
мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност е на
разумната ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представлява уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа полезност* (potential rational /reasonable/ individual total economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа
полезност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща икономическа стойност на набора от разумни икономически продукти [индивидуални],
които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на разумната икономическа потенциалност на индивида като възпроизводствена икономическа единица. Затова
разумната индивидуална обща икономическа полезност на икономическите
продукти изразява и съответства на разумната индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на разумната индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност са разумните полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и разумните полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата
съотносителност се разграничават разумна полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумни полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумни полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и разумна полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумни полезностни производителски икономически способности [относителни
индивидуални продуктови] и разумни полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
РАЗУМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
(rational
[ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА]*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/reasonable/ relative individual product utility economic potentiality) (*) – разумна
полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна полезностна икономическа
мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа полезност* (potential rational
/reasonable/ individual total economic utility) (вж. икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната
индивидуална обща икономическа полезност на набора от разумни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на
разумната икономическа потенциалност на индивида. Затова разумната относителна индивидуална обща икономическа полезност на икономическите продукти изразява и съответства на разумната относителна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената
икономическа субектност разновидности на разумната относителна индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност са разумните
полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и разумните полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].

РАЗУМНА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (rational
/reasonable/ consumption economic aberration) (ки) – във:
понижаваша разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктова потребителен икономическа оскъдност);
разумна продуктова потребителна икономическа аберация;
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически излишък).
РАЗУМНА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (rational /reasonable/ individual consumption economic aberration)
(ки) – във:
понижаваща ненормална разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова потребителна икономическа оскъдност [индивидуална]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понижаваша разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктова потребителен икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа потребителна оскъдност [индивидуална]);
разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически излишък
[индивидуален]).
РАЗУМНА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual marginal utility of the
economic product) (*) – пределна полезност на икономическия продукт [индивидуална] MU1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална пределна икономическа полезност в качеството й на част от пределната разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална] ME1U(I)(q) (вж. разумна
продуктова икономическа аберация). Разновидност е на пределната полезност на икономическия продукт [индивидуална] MU(I)(q). При постоянни други условия е равна на пределната полезност на разумния икономически продукт [индивидуална] MU(I)(q1). Разумната индивидулна пределна полезност на
икономическия продукт е полезностна икономическа фоценност на разумната пределна ценност на икономическия продукт [индивидуална] MW1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална пределна полезност на икономическия продукт*
(rational absolute individual marginal utility of the economic product) MU1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална пределна полезност на икономическия
продукт* (rational relative individual marginal utility of the economic product)
MU1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална пределна полезност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална пределна полезност на икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална пределна полезност на производствения икономически
продукт* (rational individual marginal utility of the production economic product)
MU1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална пределна производствена
полезност на икономическия продукт* (rational individual marginal production
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------utility of the economic product) MU1P(I)(q)] и разумна индивидуална пределна
полезност на потребителния икономически продукт* (rational individual
marginal utility of the consumption economic product) MU1(I)(qc) [същото като
разумна индивидуална пределна потребителна полезност на икономическия продукт* (rational individual marginal consumption utility of the economic
product) MU1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална пределна предавана полезност на
икономическия продукт* (rational individual marginal gived utility of the
economic product) MGU1(I)(q) и разумна индивидуална пределна приемана
полезност на икономическия продукт* (rational individual marginal accepted
utility of the economic product) MDU1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна пределна полезност на икономическия продукт* (rational individual dualitical marginal utility of the economic product) MU1D(I)(q) [същото като разумна
индивидуална пределна полезност на дуалностния икономически продукт*
(rational individual marginal utility of the dualitical economic product) MU1(I)(qD)].
Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна пределна полезност на икономическия продукт*
(rational individual introverted marginal utility of the economic product) MU1I(I)(q)
и разумна индивидуална екстровертна пределна полезност на икономическия продукт* (rational individual extroverted marginal utility of the economic
product) MU1E(I)(q).

РАЗУМНА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual marginal value of the economic
product) (*) – пределна стойност на икономическия продукт [индивидуална]
MV1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална пределна икономическа
стойност в качеството й на част от пределната разумно-цялостна стойност на
икономическия продукт [индивидуална] ME1V(I)(q) (вж. разумна продуктова
икономическа аберация). Разновидност е на пределната стойност на икономическия продукт [индивидуална] MV(I)(q). При постоянни други условия е
равна на пределната стойност на разумния икономически продукт [индивидуална] MV(I)(q1). Разумната индивидулна пределна стойност на икономическия продукт е стойностна икономическа фоценност на разумната пределна
ценност на икономическия продукт [индивидуална] MW1(I)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална пределна стойност на икономическия продукт*
(rational absolute individual marginal value of the economic product) MV1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална пределна стойност на икономическия
продукт* (rational relative individual marginal value of the economic product)
MV1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална пределна
стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална пределна стойност на икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална пределна стойност на производствения икономически
продукт* (rational individual marginal value of the production economic product)
MV1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална пределна производствена
стойност на икономическия продукт* (rational individual marginal production
value of the economic product) MV1P(I)(q)] и разумна индивидуална пределна
стойност на потребителния икономически продукт* (rational individual
marginal value of the consumption economic product) MV1(I)(qc) [същото като
разумна индивидуална пределна потребителна стойност на икономическия продукт* (rational individual marginal consumption value of the economic
product) MV1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална пределна предавана стойност на
икономическия продукт* (rational individual marginal gived value of the
economic product) MGV1(I)(q) и разумна индивидуална пределна приемана
стойност на икономическия продукт* (rational individual marginal accepted
value of the economic product) MDV1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна пределна стойност на икономическия продукт* (rational individual dualitical marginal value of the economic product) MV1D(I)(q) [същото като разумна
индивидуална пределна стойност на дуалностния икономически продукт*
(rational individual marginal value of the dualitical economic product) MV1(I)(qD)].
Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна пределна стойност на икономическия продукт*
(rational individual introverted marginal value of the economic product) MV1I(I)(q)
и разумна индивидуална екстровертна пределна стойност на икономическия продукт* (rational individual extroverted marginal value of the economic
product) MV1E(I)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМНА ПРЕДЕЛНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual marginal worth of the economic
product) (*) – пределна ценност на икономическия продукт [индивидуална]
MW1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална пределна икономическа ценност в качеството й на част от пределната разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална] ME1W(I)(q) (вж. разумна продуктова
икономическа аберация). Разновидност е на пределната ценност на икономическия продукт [индивидуална] MW(I)(q). При постоянни други условия е
равна на пределната ценност на разумния икономически продукт [индивидуална] MW(I)(q1). Икономически фоценности на разумната пределна ценност
на икономическия продукт [индивидуална] MW1(I)(q) са разумната пределна
полезност на икономическия продукт [индивидуална] MU1(I)(q) и разумната
пределна стойност на икономическия продукт [индивидуална] MV1(I)(q). Това
е валидно и за нейните разновидности.
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална пределна ценност на икономическия продукт* (rational absolute individual marginal worth of the economic product) MW1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална пределна ценност на икономическия
продукт* (rational relative individual marginal worth of the economic product)
MW1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална пределна
ценност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална пределна ценност на икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна
индивидуална пределна ценност на производствения икономически продукт* (rational individual marginal worth of the production economic product)
MW1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална пределна производствена
ценност на икономическия продукт* (rational individual marginal production
worth of the economic product) MW1P(I)(q)] и разумна индивидуална пределна
ценност на потребителния икономически продукт* (rational individual marginal worth of the consumption economic product) MW1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална пределна потребителна ценност на икономическия
продукт* (rational individual marginal consumption worth of the economic
product) MW1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална пределна предавана ценност на
икономическия продукт* (rational individual marginal gived worth of the
economic product) MGW1(I)(q) и разумна индивидуална пределна приемана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценност на икономическия продукт* (rational individual marginal accepted
worth of the economic product) MDW1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна пределна ценност на икономическия продукт* (rational individual
dualitical marginal worth of the economic product) MW1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална пределна ценност на дуалностния икономически продукт* (rational individual marginal worth of the dualitical economic product)
MW1(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават
разумна индивидуална интровертна пределна ценност на икономическия
продукт* (rational individual introverted marginal worth of the economic product)
MW1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна пределна ценност на
икономическия продукт* (rational individual extroverted marginal worth of the
economic product) MW1E(I)(q).
РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (rational
/reasonable/ product economic aberration) (*) – вид продуктова икономическа
аберация a1q (вж. и икономическа аберация и продуктово-присъща икономичека аберация), при който зададеният икономически продукт jq е разумният
икономически продукт q1 (вж. разумен икономически продукт [индивидуален]); отклонение на фиксирания от разумния икономически продукт. Когато
това отклонение е положително е налице увеличаваща разумна продуктова
икономическа аберация a1+q > 0, която е същото като продуктов икономически
излишък и като излишен икономически продукт mq и която е разновидност на
увеличаващата разумна икономическа аберация, а когато то е отрицателно –
понижаваща разумна продуктова икономическа аберация a1–q < 0, която е
същото като продуктова икономическа оскъдност и като оскъдъчен икономически продукт m–q (известна е в литератерата само като оскъдност) и която е
разновидност на понижаващата разумна икономическа аберация. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна
производствена икономическа аберация a1qp и разумна продуктова потребителна икономическа аберация a1qc.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на разумната продуктова икономическа аберация са: (α) разумната
продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1q(I) [в т.ч. увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1+q(I) (която
е същото като продуктов икономически излишък [индивидуален] и като излишен икономически продукт [индивидуален] mq(I)) и понижаващата разумна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1–q(I) (която е същото като продуктова икономическа оскъдност [индивидуален] и като оскъдъчен икономически продукт [индивидуален] m–q(I))], (β) фирмената разумна продуктова икономическа аберация* (firm rational /reasonable/ product economic aberration) a1q(F) [в т.ч. увеличаващата фирмена разумна продуктова икономическа аберация* (increased firm rational /reasonable/ product economic aberration) a1+q(F) и понижаващата фирмена разумна продуктова икономическа
аберация* (decreased firm rational /reasonable/ product economic aberration)] a1–
q(F), (γ) обществената разумна продуктова икономическа аберация* (social
rational /reasonable/ product economic aberration) a1q(S) [в т.ч. увеличаващата
обществена разумна продуктова икономическа аберация* (increased social
rational /reasonable/ product economic aberration) a1+q(S) и понижаващата обществена разумна продуктова икономическа аберация* (decreased social rational /reasonable/ product economic aberration) a1–q(S)] и т.н.
РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (rational
/reasonable/ product economic aberration) (ки) – във:
понижаваша разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктова икономическа оскъдност);
понижаваша разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктова потребителен икономическа оскъдност);
понижаваша разумна продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктова производствена икономическа оскъдност);
разумна продуктова икономическа аберация;
разумна продуктова потребителна икономическа аберация;
разумна продуктова производствена икономическа аберация;
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
(същото като продуктов икономически производствен излишък).
РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational /reasonable/ individual product economic aberration) (*) –
вид разумна продуктова икономическа аберация a1q(I) (вж. и икономическа
аберация, продуктово-присъща икономичека аберация и продуктова икономи77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чека аберация), при който при даден индивид като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч. като производител и като потребител) зададеният индивидуален икономически продукт [индивидуален] jq(I) е разумният икономически продукт [индивидуален] q1(I); отклонение на фиксирания индивидуален
от разумния индивидуален икономически продукт. Когато това отклонение е
положително е налице увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1+q(I) > 0, която е същото като продуктов икономически
излишък [индивидуален] и като излишен икономическки продукт [индивидуален] mq(I) и която е разновидност на увеличаващата разумна икономическа
аберация, а когато то е отрицателно – понижаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1–q(I) < 0, която е същото като продуктова икономическа оскъдност [индивидуална] и като оскъдъчен икономически
продукт m–q(I) и която е разновидност на понижаващата разумна икономическа аберация. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се
разграничават разумна производствена икономическа аберация [индивидуалеан] a1qp(I) и разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1qc(I).
РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (rational /reasonable/ individual product economic aberration) (ки) –
във:
понижаваща ненормална разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваща ненормална разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова потребителна икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваща ненормална разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова производствена икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваша разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктова икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваша разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктова потребителен икономическа оскъдност [индивидуална]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понижаваша разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктова производствена икономическа
оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа потребителна оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа
производствена оскъдност [индивидуална]);
разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална];
разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална];
разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктов икономически излишък [индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически излишък
[индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов икономически производствен излишък
[индивидуален]).
РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (rational /reasonable/ product consumption economic aberration) (*) –
вид продуктова потребителна икономическа аберация a1qc (вж. и продуктова
икономическа аберация и продуктово-присъща икономичека аберация), при
който зададеният потребителен икономически продукт jqc е разумният потребителен икономически продукт qc1 (вж. разумен потребителен икономически продукт [индивидуален]); отклонение на фиксирания от разумния потребителен икономически продукт. Когато това отклонение е положително е налице
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация a1+qc
> 0, която е същото като продуктов потребителен икономически излишък и
като излишен потребителен икономически продукт mqc и която е разно79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност на увеличаващата разумна потребителна икономическа аберация, а
когато то е отрицателно – понижаваща разумна продуктова потребителна
икономическа аберация a1–qc < 0, която е същото като продуктова потребителна икономическа оскъдност и като оскъдъчен потребителен икономически
продукт m–qc и която е разновидност на понижаващата разумна потребителна
икономическа аберация.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на разумната продуктова потребителна икономическа аберация са:
(α) разумната продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1qc(I) [в т.ч. увеличаващата разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1+qc(I) (която е същото като продуктов
потребителен икономически излишък [индивидуален]) и понижаващата разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1–
qc(I) (която е същото като продуктова потребителен икономическа оскъдност
[индивидуален])], (β) фирмената разумна продуктова потребителна икономическа аберация* (firm rational /reasonable/ product consumption economic
aberration) a1qc(F) [в т.ч. увеличаващата фирмена разумна продуктова потребителна икономическа аберация* (increased firm rational /reasonable/ product consumption economic aberration) a1+qc(F) и понижаващата фирмена разумна продуктова потребителна икономическа аберация* (decreased firm
rational /reasonable/ product consumption economic aberration)] a1–qc(F), (γ) обществената разумна продуктова потребителна икономическа аберация*
(social rational /reasonable/ product consumption economic aberration) a1qc(S) [в
т.ч. увеличаващата обществена разумна продуктова потребителна икономическа аберация* (increased social rational /reasonable/ product consumption
economic aberration) a1+qc(S) и понижаващата обществена разумна продуктова потребителна икономическа аберация* (decreased social rational
/reasonable/ product consumption economic aberration) a1–qc(S)] и т.н.;

РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational /reasonable/ individual product consumption economic aberration) (*) – вид разумна продуктова потребителна
икономическа аберация a1qc(I) (вж. и икономическа аберация, продуктовоприсъща икономичека аберация и продуктова икономичека аберация), при
който при даден индивид потребител като икономическа единица зададеният
потребителен икономически продукт [индивидуален] jqc(I) е разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] qc1(I); отклонение на фикси80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рания индивидуален от разумния индивидуален потребителен икономически
продукт. Когато това отклонение е положително е налице увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1+qc(I)
> 0, която е същото като продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] и като излишен потребителен икономически продукт [индивидуален] mqc(I) и която е разновидност на увеличаващата разумна потребителна
икономическа аберация, а когато то е отрицателно – понижаваща разумна
продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1–qc(I) < 0,
която е същото като продуктова потребителна икономическа оскъдност [индивидуална] и като оскъдъчен потребителен икономически продукт [индивидуален] m–qc(I) и която е разновидност на понижаващата разумна потребителна икономическа аберация.

РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ* (rational /reasonable/ product production economic aberration) (*) –
вид продуктова производствена икономическа аберация a1qp (вж. и продуктова икономическа аберация и продуктово-присъща икономичека аберация), при
който зададеният производствен икономически продукт jqp е разумният производствен икономически продукт qp1 (вж. разумен производствен икономически продукт [индивидуален]); отклонение на фиксирания от разумния производствен икономически продукт. Когато това отклонение е положително е
налице увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация a1+qp > 0, която е същото като продуктов производствен икономически
излишък и като излишен производствен икономически продукт mqp и която е
разновидност на увеличаващата разумна производствена икономическа аберация, а когато то е отрицателно – понижаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация a1–qp < 0, която е същото като продуктова производствена икономическа оскъдност и като оскъдъчен производствен икономически продукт m–qp и която е разновидност на понижаващата разумна производствена икономическа аберация.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на разумната продуктова производствена икономическа аберация са:
(α) разумната продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a1qp(I) [в т.ч. увеличаващата разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a1+qp(I) (която е същото като продуктов
производствен икономически излишък [индивидуален] и като излишен производствен икономически продукт [индивидуален] mqp(I)) и понижаващата
81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална]
a1–qp(I) (която е същото като продуктова производствен икономическа оскъдност [индивидуален] и като оскъдъчен производствен икономически продукт [индивидуален] m–qp(I))], (β) фирмената разумна продуктова производствена икономическа аберация* (firm rational /reasonable/ product production economic aberration) a1qp(F) [в т.ч. увеличаващата фирмена разумна продуктова производствена икономическа аберация* (increased firm rational
/reasonable/ product production economic aberration) a1+qp(F) и понижаващата
фирмена разумна продуктова производствена икономическа аберация* (decreased firm rational /reasonable/ product production economic aberration)] a1–
qp(F), (γ) обществената разумна продуктова производствена икономическа
аберация* (social rational /reasonable/ product production economic aberration)
a1qp(S) [в т.ч. увеличаващата обществена разумна продуктова производствена икономическа аберация* (increased social rational /reasonable/ product production economic aberration) a1+qp(S) и понижаващата обществена разумна
продуктова производствена икономическа аберация* (decreased social rational /reasonable/ product production economic aberration) a1–qp(S)] и т.н.;
РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational /reasonable/ individual product
production economic aberration) (*) – вид разумна продуктова производствена
икономическа аберация a1qp(I) (вж. и икономическа аберация, продуктовоприсъща икономическа аберация и продуктова икономичека аберация), при
който при даден индивид производител като икономическа единица зададеният производствен икономически продукт [индивидуален] jqp(I) е разумният
производствен икономически продукт [индивидуален] qp1(I); отклонение на
фиксирания индивидуален от разумния индивидуален производствен икономически продукт. Когато това отклонение е положително е налице увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a1+qp(I) > 0, която е същото като продуктов производствен икономически
излишък [индивидуален] и като излишен производствен икономически продукт
[индивидуален] mqp(I) и която е разновидност на увеличаващата разумна производствена икономическа аберация, а когато то е отрицателно – понижаваща
разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална]
a1–qp(I) < 0, която е същото като продуктова производствена икономическа
оскъдност [индивидуална] и като оскъдъчен производствен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт [индивидуален] m–qp(I) и която е разновидност на понижаващата разумна производствена икономическа аберация.
РАЗУМНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (rational /reasonable/ production economic aberration) (ки) – във:
понижаваша разумна продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктова производствена икономическа оскъдност);
разумна продуктова производствена икономическа аберация;
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
(същото като продуктов икономически производствен излишък).
РАЗУМНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (rational /reasonable/ individual production economic aberration)
(ки) – във:
понижаваща ненормална разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова производствена икономическа оскъдност [индивидуална]);
понижаваша разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктова производствена икономическа
оскъдност [индивидуална]);
понижаваща свръхефективна разумна продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктова икономическа
производствена оскъдност [индивидуална]);
разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов икономически производствен излишък
[индивидуален]).
РАЗУМНА СРЕДНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual average utility of the economic
product) (*) – средна полезност на икономическия продукт [индивидуална]
AU1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална средна икономическа полезност
в качеството й на част от средната разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална] AE1U(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на средната полезност на икономическия
продукт [индивидуална] AU(I)(q). При постоянни други условия е равна на
средната полезност на разумния икономически продукт [индивидуална]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------AU(I)(q1). Разумната индивидулна средна полезност на икономическия продукт е полезностна икономическа фоценност на разумната средна ценност на
икономическия продукт [индивидуална] AW1(I)(q). Според икономическата
съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална
средна полезност на икономическия продукт* (rational absolute individual
average utility of the economic product) AU1(AI)(q) и разумна относителна индивидуална средна полезност на икономическия продукт* (rational relative
individual average utility of the economic product) AU1(RI)(q). Ако не е посочено
друго, под разумна индивидуална средна полезност на икономическия продукт
обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална средна полезност на икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална средна полезност
на производствения икономически продукт* (rational individual average
utility of the production economic product) AU1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална средна производствена полезност на икономическия продукт*
(rational individual average production utility of the economic product) AU1P(I)(q)]
и разумна индивидуална средна полезност на потребителния икономически продукт* (rational individual average utility of the consumption economic
product) AU1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална средна потребителна полезност на икономическия продукт* (rational individual average
consumption utility of the economic product) AU1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална средна предавана полезност на икономическия продукт* (rational individual average gived utility of the economic
product) AGU1(I)(q) и разумна индивидуална средна приемана полезност на
икономическия продукт* (rational individual average accepted utility of the
economic product) ADU1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна средна
полезност на икономическия продукт* (rational individual dualitical average
utility of the economic product) AU1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална
средна полезност на дуалностния икономически продукт* (rational
individual average utility of the dualitical economic product) AU1(I)(qD)]. Според
ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна средна полезност на икономическия продукт* (rational
individual introverted average utility of the economic product) AU1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна средна полезност на икономическия про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (rational individual extroverted average utility of the economic product)
AU1E(I)(q).
РАЗУМНА СРЕДНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual average value of the economic
product) (*) – средна стойност на икономическия продукт [индивидуална]
AV1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална средна икономическа стойност
в качеството й на част от средната разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална] AE1V(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на средната стойност на икономическия
продукт [индивидуална] AV(I)(q). При постоянни други условия е равна на
средната стойност на разумния икономически продукт [индивидуална]
AV(I)(q1). Разумната индивидулна средна стойност на икономическия продукт
е стойностна икономическа фоценност на разумната средна ценност на икономическия продукт [индивидуална] AW1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална средна стойност на икономическия продукт* (rational absolute individual average value of the economic product) AV1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална средна стойност на икономическия
продукт* (rational relative individual average value of the economic product)
AV1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална средна
стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална средна стойност на икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна
индивидуална средна стойност на производствения икономически продукт* (rational individual average value of the production economic product)
AV1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална средна производствена
стойност на икономическия продукт* (rational individual average production
value of the economic product) AV1P(I)(q)] и разумна индивидуална средна
стойност на потребителния икономически продукт* (rational individual
average value of the consumption economic product) AV1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална средна потребителна стойност на икономическия
продукт* (rational individual average consumption value of the economic product)
AV1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална средна предавана стойност на икономическия продукт* (rational individual average gived value of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product) AGV1(I)(q) и разумна индивидуална средна приемана стойност на
икономическия продукт* (rational individual average accepted value of the
economic product) ADV1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна средна
стойност на икономическия продукт* (rational individual dualitical average
value of the economic product) AV1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална
средна стойност на дуалностния икономически продукт* (rational individual average value of the dualitical economic product) AV1(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална
интровертна средна стойност на икономическия продукт* (rational
individual introverted average value of the economic product) AV1I(I)(q) и разумна
индивидуална екстровертна средна стойност на икономическия продукт*
(rational individual extroverted average value of the economic product) AV1E(I)(q).

РАЗУМНА СРЕДНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual average worth of the economic
product) (*) – средна ценност на икономическия продукт [индивидуална]
AW1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална средна икономическа ценност в
качеството й на част от средната разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална] AE1W(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на средната ценност на икономическия продукт
[индивидуална] AW(I)(q). При постоянни други условия е равна на средната
ценност на разумния икономически продукт [индивидуална] AW(I)(q1). Икономически фоценности на разумната средна ценност на икономическия продукт [индивидуална] AW1(I)(q) са разумната средна полезност на икономическия продукт [индивидуална] AU1(I)(q) и разумната средна стойност на
икономическия продукт [индивидуална] AV1(I)(q). Това е валидно и за нейните
разновидности.
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална средна ценност на икономическия продукт* (rational absolute individual average worth of the economic product) AW1(AI)(q) и
разумна относителна индивидуална средна ценност на икономическия
продукт* (rational relative individual average worth of the economic product)
AW1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална средна ценност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната абсолютна индивидуална средна ценност на икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна ин86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивидуална средна ценност на производствения икономически продукт*
(rational individual average worth of the production economic product) AW1(I)(qp)
[същото като разумна индивидуална средна производствена ценност на
икономическия продукт* (rational individual average production worth of the
economic product) AW1P(I)(q)] и разумна индивидуална средна ценност на
потребителния икономически продукт* (rational individual average worth of
the consumption economic product) AW1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална средна потребителна ценност на икономическия продукт* (rational
individual average consumption worth of the economic product) AW1C(I)(q)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална средна предавана ценност на икономическия продукт* (rational individual average gived worth of the economic
product) AGW1(I)(q) и разумна индивидуална средна приемана ценност на
икономическия продукт* (rational individual average accepted worth of the
economic product) ADW1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна индивидуална дуалностна средна
ценност на икономическия продукт* (rational individual dualitical average
worth of the economic product) AW1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална
средна ценност на дуалностния икономически продукт* (rational individual
average worth of the dualitical economic product) AW1(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна средна ценност на икономическия продукт* (rational individual
introverted average worth of the economic product) AW1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна средна ценност на икономическия продукт* (rational
individual extroverted average worth of the economic product) AW1E(I)(q).
РАЗУМНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (rational
value of the economic product) (ки) – във:
разумна зададена стойност на икономическия продукт (вж. зададена
стойност на икономическия продукт).
РАЗУМНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual value of the economic product) (*) –
стойност на икономическия продукт [индивидуална] V1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална икономическа стойност в качеството й на част от разумно-цялостната стойност на икономическия продукт [индивидуална] E1V(I)(q)
(вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойността на икономическия продукт [индивидуална] V(I)(q). При постоянни други условия е равна на стойността на разумния икономически продукт
[индивидуална] V(I)(q1). Разумната индивидулна стойност на икономическия
продукт е стойностна икономическа фоценност на разумната ценност на
икономическия продукт [индивидуална] W1(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална стойност на икономическия продукт* (rational absolute individual value of the economic product) V1(AI)(q) и разумна относителна индивидуална стойност на икономическия продукт* (rational relative
individual value of the economic product) V1(RI)(q). Ако не е посочено друго, под
разумна индивидуална стойност на икономическия продукт обикновено се
подразбира разумната абсолютна индивидуална стойност на икономически
продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална стойност на производствения икономически продукт* (rational individual value of the production economic product)
V1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална производствена стойност на
икономическия продукт* (rational individual production value of the economic
product) V1P(I)(q)] и разумна индивидуална стойност на потребителния
икономически продукт* (rational individual value of the consumption economic
product) V1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална потребителна
стойност на икономическия продукт* (rational individual consumption value
of the economic product) V1C(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават разумна обща стойност на икономическия продукт [индивидуална]
TV1(I)(q), разумна единична стойност на икономическия продукт [индивидуална] UV1(I)(q), разумна средна стойност на икономическия продукт [индивидуална] AV1(I)(q) и разумна пределна стойност на икономическия продукт
[индивидуална] MV1(I)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална
стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната индивидуална обща индивидуална стойност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална предавана стойност на икономическия продукт* (rational individual gived value of the economic product)
GV1(I)(q) и разумна индивидуална приемана стойност на икономическия
продукт* (rational individual accepted value of the economic product) DV1(I)(q).
По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само
и разумна индивидуална дуалностна стойност на икономическия про88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (rational individual dualitical value of the economic product) V1D(I)(q) [същото като разумна индивидуална стойност на дуалностния икономически
продукт* (rational individual value of the dualitical economic product) V1(I)(qD)].
Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална интровертна стойност на икономическия продукт* (rational
individual introverted value of the economic product) V1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна стойност на икономическия продукт* (rational
individual extroverted value of the economic product) V1E(I)(q).
РАЗУМНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА] (rational /reasonable/ individual value of the economic product) (ки)
– във:
разумна единична стойност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна обща стойност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна пределна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна средна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна стойност на икономическия продукт [индивидуална].
РАЗУМНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (rational /reasonable/
absolute individual product value economic potentiality) (*) – разумна стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и
измерена в абсолютна стойностна икономическа мярка на даден индивид като
възпроизводствена икономическа единица. Представлява абсолютно измерена
уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа стойност* (potential rational /reasonable/ individual total economic
value) (вж. икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща икономическа
стойност на набора от разумни икономически продукти [индивидуални], които
в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на разумната икономическа потенциалност
на индивида. Затова разумната абсолютна индивидуална обща икономическа
стойност на икономическите продукти изразява и съответства на разумната
абсолютна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на разумната абсолютна индивидуална продуктова стойностна икономическа
потенциалност са разумните стойностни производителски икономически спо89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------собности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните стойностни
потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].
РАЗУМНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (rational /reasonable/ individual product
value economic potentiality) (*) – разумна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в стойностна икономическа
мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност е на
разумната ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представлява уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа стойност* (potential rational /reasonable/ individual total economic value) (вж. икономическа стойност и обща икономическа
стойност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща икономическа стойност на набора от разумни икономически продукти [индивидуални],
които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на разумната икономическа потенциалност на индивида като възпроизводствена икономическа единица. Затова
разумната индивидуална обща икономическа стойност на икономическите
продукти изразява и съответства на разумната индивидуална продуктова
стойностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на разумната индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са разумните стойностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] и разумните стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата
съотносителност се разграничават разумна стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумни стойностни
производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумни стойностни потребителски икономически потребности
[абсолютни индивидуални продуктови]) и разумна стойностна икономическа
потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумни
стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и разумни стойностни потребителски икономически
потребности [относителни индивидуални продуктови]).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА]*
(rational
/reasonable/ relative individual product value economic potentiality) (*) – разумна
стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна стойностна икономическа
мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа стойност* (potential rational
/reasonable/ individual total economic value) (вж. икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на относителната
индивидуална обща икономическа стойност на набора от разумни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на разумната икономическа потенциалност на индивида. Затова разумната относителна индивидуална обща икономическа стойност на икономическите продукти изразява и съответства на разумната относителна индивидуална продуктова
стойностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на разумната относителна индивидуална продуктова стойностна икономическа потенциалност са разумните
стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и разумните стойностни потребителски икономически
потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАЗУМНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (rational worth
of the economic product) (ки) – във:
разумна зададена ценност на икономическия продукт (вж. зададена
ценност на икономическия продукт).
РАЗУМНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (rational individual worth of the economic product) (*) – ценност на
икономическия продукт [индивидуална] W1(I)(q), когато тя е разумната индивидуална икономическа ценност в качеството й на част от разумноцялостната ценност на икономическия продукт [индивидуална] E1W(I)(q)
(вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на ценността на икономическия продукт [индивидуална] W(I)(q). При постоянни
други условия е равна на ценността на разумния икономически продукт [индивидуална] W(I)(q1). Икономически фоценности на разумната ценност на
91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия продукт [индивидуална] W1(I)(q) са разумната полезност на
икономическия продукт [индивидуална] U1(I)(q) и разумната стойност на
икономическия продукт [индивидуална] V1(I)(q). Това е валидно и за нейните
разновидности.
Според икономическата съотносителност се разграничават разумна абсолютна индивидуална ценност на икономическия продукт* (rational absolute individual worth of the economic product) W1(AI)(q) и разумна относителна
индивидуална ценност на икономическия продукт* (rational relative
individual worth of the economic product) W1(RI)(q). Ако не е посочено друго,
под разумна индивидуална ценност на икономическия продукт обикновено се
подразбира разумната абсолютна индивидуална ценност на икономически
продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават разумна индивидуална ценност на производствения икономически продукт* (rational individual worth of the production economic product)
W1(I)(qp) [същото като разумна индивидуална производствена ценност на
икономическия продукт* (rational individual production worth of the economic
product) W1P(I)(q)] и разумна индивидуална ценност на потребителния икономически продукт* (rational individual worth of the consumption economic
product) W1(I)(qc) [същото като разумна индивидуална потребителна ценност на икономическия продукт* (rational individual consumption worth of the
economic product) W1C(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават разумна обща ценност на икономическия продукт [индивидуална]
TW1(I)(q), разумна единична ценност на икономическия продукт [индивидуална] UW1(I)(q), разумна средна ценност на икономическия продукт [индивидуална] AW1(I)(q) и разумна пределна ценност на икономическия продукт [индивидуална] MW1(I)(q). Ако не е посочено друго, под разумна индивидуална
ценност на икономическия продукт обикновено се подразбира разумната индивидуална обща индивидуална ценност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават разумна индивидуална предавана ценност на икономическия продукт* (rational individual gived worth of the economic product) GW1(I)(q)
и разумна индивидуална приемана ценност на икономическия продукт*
(rational individual accepted worth of the economic product) DW1(I)(q). По определение според ценностната икономическа пълнота се формира само разумна
индивидуална дуалностна ценност на икономическия продукт* (rational
individual dualitical worth of the economic product) W1D(I)(q) [същото като раз92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------умна индивидуална ценност на дуалностния икономически продукт* (rational individual worth of the dualitical economic product) W1(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават разумна индивидуална
интровертна ценност на икономическия продукт* (rational individual introverted worth of the economic product) W1I(I)(q) и разумна индивидуална екстровертна ценност на икономическия продукт* (rational individual extroverted
worth of the economic product) W1E(I)(q).
РАЗУМНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА] (rational /reasonable/ individual worth of the economic product) (ки) –
във:
разумна единична ценност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна обща ценност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна пределна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна средна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
разумна ценност на икономическия продукт [индивидуална].
РАЗУМНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (rational /reasonable/ absolute individual product worth economic potentiality) (*) – разумна ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в абсолютна ценностна икономическа мярка на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа ценност* (potential rational /reasonable/ individual total economic worth) (вж.
икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща икономическа ценност на набора
от разумни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват
при използването на разумната икономическа потенциалност на индивида.
Затова разумната абсолютна индивидуална обща икономическа ценност на
икономическите продукти изразява и съответства на разумната абсолютна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на разумната абсолютна индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност са
разумните ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните ценностни потребителски иконо93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингредиентност нейни разновидности са (1) разумната стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална
продуктова] (в т.ч. разумните стойностни производителски икономически
способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумните стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и (2) разумната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумните полезностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и
разумните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]).
РАЗУМНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (rational /reasonable/ individual product
worth economic potentiality) (*) – разумна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена и измерена в ценностна икономическа
мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Представлява уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща икономическа ценност* (potential rational /reasonable/ individual total economic
worth) (вж. икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща икономическа ценност на набора
от разумни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват
при използването на разумната икономическа потенциалност на индивида като възпроизводствена икономическа единица. Затова разумната индивидуална
обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и съответства на разумната индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност.
Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности
на разумната индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност са разумните ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] и разумните ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингредиентност нейни разновидности са (1) разумната стойностна
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] (в т.ч. разумните
стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и разумните стойностни потребителски икономически потребнос94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти [индивидуални продуктови]) и (2) разумната полезностна икономическа
потенциалност [индивидуална продуктова] (в т.ч. разумните полезностни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и
разумните полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Според икономическата съотносителност се разграничават разумна ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумни ценностни производителски икономически
способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумни ценностни
потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]) и разумна ценностна икономическа потенциалност [относителна
индивидуална продуктова] (в т.ч. разумни ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и разумни
ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
РАЗУМНА ЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ
[ОТНОСИТЕЛНА
ИНДИВИДУАЛНА
ПРОДУКТОВА]*
(rational
/reasonable/ relative individual product worth economic potentiality) (*) – разумна
ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], представена в коефициент и измерена в относителна ценностна икономическа мярка
на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Представлява относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна
индивидуална обща икономическа ценност* (potential rational /reasonable/
individual total economic worth) (вж. икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална
обща икономическа ценност на набора от разумни икономически продукти
[индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо възпроизводство ще се произвеждат и потребяват при използването на разумната икономическа потенциалност на индивида. Затова разумната относителна индивидуална обща икономическа ценност на икономическите продукти изразява и
съответства на разумната относителна индивидуална продуктова ценностна
икономическа потенциалност. Според възпроизводствената икономическа субектност разновидности на разумната относителна индивидуална продуктова
ценностна икономическа потенциалност са разумните ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и
разумните ценностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]. Според ценностната икономическа ингре95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диентност нейни разновидности са (1) разумната стойностна икономическа
потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумните
стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и разумните стойностни потребителски икономически
потребности [относителни индивидуални продуктови]) и (2) разумната полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова] (в т.ч. разумните полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и разумните полезностни
потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]).
РАЗУМНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product economic needs
/necessities/) (ки) – във:
разумни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
разумни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
разумни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
разумни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product economic abilities) (ки)
– във:
разумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product utility economic needs /necessities/) (ки) – във:
96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разумни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product utility economic abilities) (ки) – във:
разумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(rational /reasonable/ absolute individual product utility consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – разумни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна полезностна
икономическа мярка (в абсолютни полезностни икономически единици, в т.ч.
кардинални и ординални); разумни индивидуални продуктови полезностни
потребителски икономически потребности, представени като относителна
икономическа величина. Разновидност са на разумната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват
абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща приемана икономическа полезност* (potential rational
/reasonable/ individual total accepted economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на абсолютната индивидуална обща приемана икономическа полезност на
набора от разумни потребителни икономически продукти, които в процеса на
индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида.
РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]*
(rational
/reasonable/ individual product utility consumer’s economic needs /necessities/) (*)
– разумни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени и измерени в полезностна икономическа мярка (абсолютна
или относителна) на съответния индивид. Разновидност са едновременно на
разумната полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на разумните ценностни потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потен97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циална разумна индивидуална обща приемана икономическа полезност*
(potential rational /reasonable/ individual total accepted economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща приемана икономическа стойност
на набора от разумни потребителни икономически продукти [индивидуални],
които в процеса на индивидуалното икономическо потребление ще се консумират при удовлетворяването на разумните икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова разумната индивидуална обща приемана икономическа полезност на потребителните икономически продукти изразява и съответства на разумните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности.
Според икономическата съотносителност се разграничават разумни полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални
продуктови] и разумни полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (rational /reasonable/ relative individual product utility consumer’s economic
needs /necessities/) (*) – разумни полезностни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като
възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна полезностна икономическа мярка (в относителни полезностни икономически единици); разумни индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на разумната полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща приемана икономическа полезност* (potential rational /reasonable/
individual total accepted economic utility) (вж. приемана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща приемана икономическа полезност на набора от
разумни потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на
потребителските икономически потребности на индивида. Те са винаги равни
на единица.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(rational /reasonable/ absolute individual product utility producer’s economic
abilities) (*) – разумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна полезностна
икономическа мярка (в абсолютни полезностни икономически единици, в т.ч.
кардинални и ординални); разумни индивидуални продуктови полезностни
производителски икономически способности, представени като относителна
икономическа величина. Разновидност са на разумната полезностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват
абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential rational
/reasonable/ individual total gived economic utility) (вж. предавана икономическа
полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на
абсолютната индивидуална обща предавана икономическа полезност на набора от разумни производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо производство се създават при прилагането на
производителските икономически способности на индивида.
РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]*
(rational
/reasonable/ individual product utility producer’s economic abilities) (*) – разумни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови],
представени и измерени в полезностна икономическа мярка (абсолютна или
относителна) на съответния индивид. Разновидност са едновременно на разумната полезностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на разумните ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща предавана икономическа полезност*
(potential rational /reasonable/ individual total gived economic utility) (вж. предавана икономическа полезност и обща икономическа полезност), еквивалентно
съответстваща на индивидуалната обща предавана икономическа стойност на
набора от разумни производствени икономически продукти [индивидуални],
които в процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създават при прилагането на разумните икономически способности на индивида
производител като възпроизводствена икономическа единица. Затова разумна99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та индивидуална обща предавана икономическа полезност на производствените икономически продукти изразява и съответства на разумните индивидуални
продуктови полезностни производителски икономически способности. Според
икономическата съотносителност се разграничават разумни полезностни
производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумни полезностни производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови].

РАЗУМНИ ПОЛЕЗНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (rational /reasonable/ relative individual product utility producer’s economic
abilities) (*) – разумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна полезностна
икономическа мярка (в относителни полезностни икономически единици);
разумни индивидуални продуктови полезностни производителски икономически способности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на разумната полезностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща предавана икономическа полезност* (potential rational /reasonable/
individual total gived economic utility) (вж. предавана икономическа полезност и
обща икономическа полезност), еквивалентно съответстваща на относителната
индивидуална обща предавана икономическа полезност на набора от разумни
производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното
икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Те са винаги равни на единица.
РАЗУМНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (rational /reasonable/ individual product
consumer’s economic needs /necessities/) (от индивидуален консумативен продукт), максимални равновесни ефективни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови], (*) – дефинирани в рамките на
един трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален] такива найголеми по размер (по равнище) непроизводствени ефективни потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови] qc1 = qc1(I) на даден
индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, при удов100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------летворяването на които в неговото индивидуално икономическото потребление (като фаза на индивидуалното икономическото възпроизводство) чрез
консумиране на индивидуални икономически продукти (в частност на потребителни икономически продукти) той може да се възпроизвежда като пълноценна личност и да участва пълноценно във възпроизводството на продуктите.
Тяхното равнище се идентифицира чрез обема на разумния потребителен
икономически продукт [индивидуален] (същото като максимален равновесен
ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален]) от qc1 =
qc1(I) специфични единици и затова имат същото като него означение. Разновидност са на желанатаразумната потенциалност [индивидуална продуктова]. Разновидност са също и на равновесните ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като резултантни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]).
При удовлетворяването на потребности над нормалните (над максималните)
индивидът не може да се възпроизвежда пълноценно, тъй като потреблението
над разумното равнище е нерационално, вредно и опасно за него. Удовлетворяването на разумните индивидуални потребности дава възможност на индивида потребител (когато той впоследствие приеме функцията на производител)
да произведе такъв обем продукт, чието потребление след това да му позволи
да удовлетвори точно същия размер на разумните потребности. Тоест при
удовлетворяването на разумните потребности индивидът обезателно
произвежда точно толкова, колкото потребява, но на тяхното максимално ефективно равнище. Удовлетворяването на дадени потребности, които
са над разумните индивидуални потребности, не дава възможност на индивида
да произведе такъв обем продукт, чието потребление след това да му позволи
да удовлетвори същия размер на дадените разумни потребности. Тоест при
удовлетворяването на потребности над максималното им равнище индивидът обезателно потребява повече, отколкото произвежда. Удовлетворяването на дадени потребности, които са под разумните (под максималните)
индивидуални потребности, но са по-големи от нормалните продуктови потребителски икономически потребности [индивидуални] (същото като минимални ефективни продуктови потребителски икономически потребности
[индивидуални]), дава възможност на индивида да произведе такъв обем продукт, чието потребление след това да му позволи да удовлетвори потребности,
които имат по-малък размер от максималните, като наред с това остава излишък от продукта (принаден продукт). Тоест при удовлетворяването на пот-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребности под максималното (но над минималното) им равнище индивидът обезателно произвежда повече, отколкото потребява.
Тези твърдения показват, че формирането на разумните (максималните)
потребности не е независим процес, а че той се извършва взаимозависимо с
процеса на формирането на разумните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като максимални продуктови
производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) на
индивида. Нещо повече, че във връзка с удовлетворяването на разумните
потребности на потребителя и прилагането на разумните способности
на производителя тези два процеса в действителност са само две страни
на единния процес на ценностното икономическо поведение на индивида и
че формирането върху тази основа на индивидуалната икономическа полезност и на индивидуалната икономическа стойност (както и конституирането на техните функции) са не само равнопоставени, но и напълно
взаимосвързани.
Руският икономист К. К. Валтух определя максималните потребности като разумни потребности, макар че той няма предвид обосноваваната тук теория в индивидуален обхват. Като има предвид максималните (разумните) потребности, той твърди, че “всеки набор от блага, при който тези или онези потребности се удовлетворяват на равнище над пълното им насищане, означава
ненужно разточителство и не може да изразява целта на реалното развитие на
икономиката” (Вальтух, К. К. Удовлетворение потребностей общества и моделирование народного хозяйства. Издательство “Наука”, Новосибирск, 1973,
с. 195). Относно разумните потребности Фр. Енгелс пише следното: “Обществените производителни сили, които са нараснали толкова, че буржоазията не
може да се справи повече с тях, чакат само обединилия се пролетарият да ги
овладее и да установи такъв строй, който да даде на всеки член на обществото
възможност да участвува не само в производството, но и в разпределението и
управлението на обществените богатства и който чрез планова организация на
цялото производство да увеличи до такива размери производителните сили на
обществото и създаваните от тях продукти, че на всекиго да бъде осигурено
задоволяването на неговите разумни потребности [подч. на К.М.] във все поголеми размери" (Енгелс, Фр. Карл Маркс. В: Маркс, К., Фр. Енгелс. Съчинения, т. 19. Издателство на БКП, С., 1967, с. 116). Някои автори свързват равнището на разумните потребности с възможностите на производството да ги
удовлетвори. Тази постановка, макар и в основата си правилна, не изразява
докрай спецификата на разумните потребности. Разумните потребности следва
102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да се разглеждат в развитие и като цел, към която отделните индивиди и обществото като цяло се стремят и която невинаги през дадения период може да
бъде достигната поради ограничеността на ресурсите на икономиката. В този
смисъл разумните потребности са именно максималната граница, която ефективните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като възпроизводствени ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) не могат да надвишават. В
отделни частни случаи максималните (разумните) потребности могат да бъдат
равни на желаните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като пълни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]), но обичайно е желаните потребности на индивида да са по-големи от неговите разумни потребности.
Според факторната икономическа определеност се разграничават разумни индивидуални трудово-определени продуктови потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ individual labourly-determinate
product consumer’s economic needs /necessities/) и разумни индивидуални физическо-определени продуктови потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ individual physically-determinate product consumer’s
economic needs /necessities/). Ако не е посочено друго, под разумни индивидуални продуктови потребителни икономически потребности обикновено се
подразбират разумни индивидуални трудово-определени продуктови потребителни икономически потребности. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават разумни индивидуални продуктови работни
потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ individual
product working consumer’s economic needs /necessities/) (вж. работни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) и разумни
индивидуални продуктови творчески потребителски икономически потребности* (rational /reasonable/ individual product creative consumer’s economic
needs /necessities/) (вж. творчески потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови]). Разумните индивидуални продуктови потребителски икономически потребности са разновидност на по-общото понятие за
разумни продуктови потребителски икономически потребности* (rational
/reasonable/ product consumer’s economic needs /necessities/). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последните са разумни фирмени продуктови потребителски икономически
потребности* (rational /reasonable/ firm product consumer’s economic needs
/necessities/), разумни обществени продуктови потребителски икономичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки потребности* (rational /reasonable/ social product consumer’s economic
needs /necessities/) и т.н. Когато не е посочено друго, под разумни продуктови
потребителски икономически потребности обикновено се подразбират разумните индивидуални продуктови потребителски икономически потребности.
Вж. разумни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], разумни ценностни потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови], разумни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] и разумни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product
consumer’s economic needs /necessities/) (ки) – във:
разумни полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
разумни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
разумни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови];
разумни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (rational /reasonable/ individual product
producer’s economic abilities) (от индивидуален консумативен продукт), максимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], (*) – дефинирани в рамките на един трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] такива най-големи
по размер (по равнище) ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] qp1 = qp1(I) на даден индивид производител
като възпроизводствена икономическа единица, при прилагането на които в
неговото индивидуално икономическото производство (като фаза на индивидуалното икономическото възпроизводство) чрез създаване на индивидуални
икономически продукти той може да се възпроизвежда като пълноценна личност и да участва пълноценно във възпроизводството на продуктите. Тяхното
равнище се идентифицира чрез обема на разумния производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като максимален равновесен ефективен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически продукт [индивидуален]) от qp1 = qp1(I) специфични единици и затова имат същото като него означение. Разновидност са на
разумната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Разновидност са също и на равновесните ефективни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови] (същото като резултантни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). При прилагането на способности над нормалните (над максималните) индивидът не може
да се възпроизвежда пълноценно, тъй като производството над разумното равнище е нерационално, вредно и опасно за него. Прилагането на разумните индивидуални способности дава възможност на индивида производител (когато
той впоследствие приеме функцията на потребител) да консумира такъв обем
продукт, чието потпребление след това да му позволи да приложи точно същия размер на нормалните способности. Тоест при прилагането на разумните способности индивидът обезателно произвежда точно толкова,
колкото потребява, но на тяхното максимално ефективно равнище. Прилагането на дадени способности, които са над разумните индивидуални способности, не дава възможност на индивида да създаде такъв обем продукт, чието потребление след това да му позволи да приложе същия размер на дадените разумни способности. Тоест при прилагането на способности над максималното им равнище индивидът обезателно потребява повече, отколкото произвежда. Прилагането на дадени способности, които са под разумните (под максималните) индивидуални способности, но са по-големи от нормалните продуктови производителски икономически способности [индивидуални] (същото като минимални ефективни продуктови производителски икономически способности [индивидуални]), дава възможност на индивида да
създава такъв обем продукт, чието потребление след това да му позволи да
удовлетвори потребности, които имат по-малък размер от максималните, като
наред с това остава излишък от продукта (принаден продукт). Тоест при прилагането на способности под максималното (но над минималното) им
равнище индивидът обезателно произвежда повече, отколкото потребява.
Тези твърдения показват, че формирането на разумните (максималните)
способности не е независим процес, а че той се извършва взаимозависимо с
процеса на формирането на разумните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (същото като максимални потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови]) на индивида. Нещо
повече, че във връзка с прилагането на разумните способности на производителя и удовлетворяването на разумните потребности на потрелбите105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ля тези два процеса в действителност са само две страни на единния процес на ценностното икономическо поведение на индивида и че формирането върху тази основа на индивидуалната икономическа стойност и на
индивидуалната икономическа полезност (както и конституирането на
техните функции) са не само равнопоставени, но и напълно взаимосвързани
Според факторната икономическа определеност се разграничават разумни индивидуални трудово-определени продуктови производителски икономически способности* (rational /reasonable/ individual labourly-determinate
product producer’s economic abilities) и разумни индивидуални физическоопределени продуктови производителски икономически способности* (rational /reasonable/ individual physically-determinate product producer’s economic
abilities). Ако не е посочено друго, под разумни индивидуални продуктови
производителски икономически способности обикновено се подразбират разумните индивидуални трудово-определени продуктови производителски икономически способности. Според ценностната икономическа ингредиентност
се разграничават разумни индивидуални продуктови работни производителски икономически способности* (rational /reasonable/ individual product
working producer’s economic abilities) (вж. работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и разумни индивидуални
продуктови творчески производителски икономически способности* (rational /reasonable/ individual product creative producer’s economic abilities) (вж.
творчески производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). Разумните индивидуални продуктови производителски икономически способности са разновидност на по-общото понятие за разумни продуктови производителски икономически способности* (rational /reasonable/
product producer’s economic abilities). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност други разновидности на последните са разумни фирмени продуктови производителски икономически способности* (rational
/reasonable/ firm product producer’s economic abilities), разумни обществени
продуктови производителски икономически способности* (rational
/reasonable/ social product producer’s economic abilities) и т.н. Когато не е посочено друго, под разумни продуктови производителски икономически способности обикновено се подразбират разумните индивидуални продуктови производителски икономически способности. Вж. потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови], разумни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови], разумни стойнос106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]
и разумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product
producer’s economic abilities) (ки) – във:
разумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product value
economic needs /necessities/) (ки) – във:
разумни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product value
economic abilities) (ки) – във:
разумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(rational /reasonable/ absolute individual product value consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – разумни стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна стойностна икономическа мярка (в абсолютни стойностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); разумни индивидуални продуктови стойностни потребителски икономически потребности, представени като относителна икономическа величина. Разновидност са на разумната стойностна икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща приемана икономическа стойност* (potential rational /reasonable/
individual total accepted economic value) (вж. приемана икономическа стойност
и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на абсолютната
индивидуална обща приемана икономическа стойност на набора от разумни
потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното
икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида.
РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
(rational
ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]*
/reasonable/ individual product value consumer’s economic needs /necessities/) (*) –
разумни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени и измерени в стойностна икономическа мярка (абсолютна или
относителна) на съответния индивид. Разновидност са едновременно на разумната стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и на разумните ценностни потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща приемана икономическа стойност*
(potential rational /reasonable/ individual total accepted economic value) (вж. приемана икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно
съответстваща на индивидуалната обща приемана икономическа стойност на
набора от разумни потребителни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо потребление ще се консумират при удовлетворяването на разумните икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена икономическа единица. Затова разумната индивидуална обща приемана икономическа стойност на потребителните икономически продукти изразява и съответства на разумните индивидуални продуктови стойностни потребителски икономически потребности. Според икономическата съотносителност се разграничават разумни стойностни
потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумни стойностни потребителски икономически потребности
[относителни индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТО108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ВИ]* (rational /reasonable/ relative individual product value consumer’s economic
needs /necessities/) (*) – разумни стойностни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като
възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна
стойностна икономическа мярка (в относителни стойностни икономически
единици); разумни индивидуални продуктови стойностни потребителски икономически потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на разумната стойностна икономическа
потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща приемана икономическа стойност* (potential rational
/reasonable/ individual total accepted economic value) (вж. приемана икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на
относителната индивидуална обща приемана икономическа стойност на набора от разумни потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Те са винаги
равни на единица.
РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(rational /reasonable/ absolute individual product value producer’s economic
abilities) (*) – разумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна стойностна
икономическа мярка (в абсолютни стойностни икономически единици, в т.ч.
кардинални и ординални); разумни индивидуални продуктови стойностни
производителски икономически способности, представени като относителна
икономическа величина. Разновидност са на разумната стойностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват
абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща предавана икономическа стойност* (potential rational
/reasonable/ individual total gived economic value) (вж. предавана икономическа
стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на
абсолютната индивидуална обща предавана икономическа стойност на набора
от разумни производствени икономически продукти, които в процеса на инди-
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуалното икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида.

РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
(rational
СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]*
/reasonable/ individual product value producer’s economic abilities) (*) – разумни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови],
представени и измерени в стойностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност са едновременно на разумната стойностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] и
на разумните ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща предавана икономическа стойност* (potential rational /reasonable/ individual total gived economic value) (вж. предавана
икономическа стойност и обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща предавана икономическа стойност на набора от разумни производствени икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо производство ще се създават
при прилагането на разумните икономически способности на индивида производител като възпроизводствена икономическа единица. Затова разумната индивидуална обща предавана икономическа стойност на производствените икономически продукти изразява и съответства на разумните индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности. Според
икономическата съотносителност се разграничават разумни стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и разумни стойностни производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ СТОЙНОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (rational /reasonable/ relative individual product value producer’s economic
abilities) (*) – разумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна стойностна
икономическа мярка (в относителни стойностни икономически единици); разумни индивидуални продуктови стойностни производителски икономически
способности, представени в коефициент като относителна икономическа ве110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личина. Разновидност са на разумната стойностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително
измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална
обща предавана икономическа стойност* (potential rational /reasonable/ individual total gived economic value) (вж. предавана икономическа стойност и
обща икономическа стойност), еквивалентно съответстваща на относителната
индивидуална обща предавана икономическа стойност на набора от разумни
производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното
икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Те са винаги равни на единица.
РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product worth
economic needs /necessities/) (ки) – във:
разумни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (rational /reasonable/ individual product
worth economic abilities) (ки) – във:
разумни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(rational /reasonable/ absolute individual product worth consumer’s economic needs
/necessities/) (*) – разумни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна ценностна икономическа мярка (в абсолютни ценностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); разумни индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически потребности, представени като абсолютна икономическа величина. Разновидност са на разумната ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща приемана икономическа ценност* (potential rational /reasonable/
individual total accepted economic worth) (вж. приемана икономическа ценност
и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална обща приемана икономическа ценност на набора от разумни
потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното
икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) разумните стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] и (2) разумните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови].

РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
(rational
ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]*
/reasonable/ individual product worth consumer’s economic needs /necessities/) (*)
– разумни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови], представени и измерени в ценностна икономическа мярка (абсолютна
или относителна) на съответния индивид. Разновидност са на разумната ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща
приемана икономическа ценност* (potential rational /reasonable/ individual
total accepted economic worth) (вж. приемана икономическа ценност и обща
икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща
приемана икономическа ценност на набора от разумни потребителни икономически продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо потребление ще се консумират при удовлетворяването на разумните
икономически потребности на индивида потребител като възпроизводствена
икономическа единица. Затова разумната индивидуална обща приемана икономическа ценност на потребителните икономически продукти изразява и съответства на разумните индивидуални продуктови ценностни потребителски
икономически потребности. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) разумните стойностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] и (2) разумните полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]. Според икономическата съотносителност се разграничават разумни ценностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални
продуктови] и разумни ценностни потребителски икономически потребности
[относителни индивидуални продуктови].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (rational /reasonable/ relative individual product worth consumer’s economic
needs /necessities/) (*) – разумни ценностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] на даден индивид потребител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна ценностна
икономическа мярка (в относителни ценностни икономически единици); разумни индивидуални продуктови ценностни потребителски икономически потребности, представени в коефициент като относителна икономическа величина. Разновидност са на разумната ценностна икономическа потенциалност
[относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща
приемана икономическа ценност* (potential rational /reasonable/ individual
total accepted economic worth) (вж. приемана икономическа ценност и обща
икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална обща приемана икономическа ценност на набора от разумни потребителни икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо потребление се консумират при удовлетворяването на потребителските икономически потребности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) разумните стойностни
потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови] и (2) разумните полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]. Та са винаги равни на единица.
РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]*
(rational /reasonable/ absolute individual product worth producer’s economic
abilities) (*) – разумни ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез абсолютна ценностна икономическа мярка (в абсолютни ценностни икономически единици, в т.ч. кардинални и ординални); разумни индивидуални продуктови ценностни производителски икономически способности, представени като абсолютна икономическа величина. Разновидност са на разумната ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]. Представляват абсолютно измерена уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивиду113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ална обща предавана икономическа ценност* (potential rational /reasonable/
individual total gived economic worth) (вж. предавана икономическа ценност и
обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на абсолютната
индивидуална обща предавана икономическа ценност на набора от разумни
производствени икономически продукти, които в процеса на индивидуалното
икономическо производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) разумните стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и (2) разумните полезностни производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ]*
(rational
/reasonable/ individual product worth producer’s economic abilities) (*) – разумни
производителски икономически способности [индивидуални продуктови],
представени и измерени в ценностна икономическа мярка (абсолютна или относителна) на съответния индивид. Разновидност са на разумната ценностна
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]. Представляват уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща предавана икономическа ценност* (potential rational /reasonable/ individual total gived
economic worth) (вж. предавана икономическа ценност и обща икономическа
ценност), еквивалентно съответстваща на индивидуалната обща предавана
икономическа ценност на набора от разумни производствени икономически
продукти [индивидуални], които в процеса на индивидуалното икономическо
производство ще се създават при прилагането на разумните икономически
способности на индивида производител като възпроизводствена икономическа
единица. Затова разумната индивидуална обща предавана икономическа ценност на производствените икономически продукти изразява и съответства на
разумните индивидуални продуктови ценностни производителски икономически способности. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) разумните стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] и (2) разумните полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Според
икономическата съотносителност се разграничават разумни ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продук-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тови] и разумни ценностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови].
РАЗУМНИ ЦЕННОСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (rational /reasonable/ relative individual product worth producer’s economic
abilities) (*) – разумни ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] на даден индивид производител като възпроизводствена икономическа единица, измерени чрез относителна ценностна икономическа мярка (в относителни ценностни икономически единици); разумни
индивидуални продуктови ценностни производителски икономически способности, представени в коефициент като относителна икономическа величина.
Разновидност са на разумната ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]. Представляват относително измерена
уплътнена (компресирана) потенциална разумна индивидуална обща предавана икономическа ценност* (potential rational /reasonable/ individual total
gived economic worth) (вж. предавана икономическа ценност и обща икономическа ценност), еквивалентно съответстваща на относителната индивидуална
обща предавана икономическа ценност на набора от разумни производствени
икономически продукти, които в процеса на индивидуалното икономическо
производство се създават при прилагането на производителските икономически способности на индивида. Според ценностната икономическа ингредиентност техни разновидности са (1) разумните стойностни производителски
икономически способности [относителни индивидуални продуктови] и (2)
разумните полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови]. Та са винаги равни на единица.
РАЗУМНО-ЦЯЛОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (rationally-entire
/reasonably-entire/ economic product) (*) – цялостен икономически продукт e1q,
интерпретиран в контекста на продуктовата разумна икономическа аберация
a1q. Равен е на сумата на разумния икономически продукт q1 и продуктовата
разумна аберация a1q, т.е.
e1q = q1 + a1q.

Разновидности на последната са: (а) увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация a1+q > 0, която е същото като продуктов икономически излишък и като излишен икономически продукт mq (когато фиксираният продукт
е по-голям от разумния) и затова разумно-цялостният продукт е равен на сума-

115

1697

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на разумния продукт и излишния продукт (респ. и продуктовия излишък);
(б) понижаващата разумна продуктова икономическа аберация a1–q < 0, която
е същото като продуктова икономическа оскъдност и като оскъдъчен икономически продукт n–q (когато фиксираният продукт е по-малък от разумния) и
затова разумно-цялостният продукт е равен на сумата на разумния продукт и
оскъдъчния продукт (респ. и продуктовата оскъдност).

РАЗУМНО-ЦЯЛОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (rationally-entire
/reasonably-entire/ economic product) (ки) – във:
единична полезност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
единична стойност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
единична ценност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
разумно-цялостен икономически продукт [индивидуална];
обща полезност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
обща стойност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
обща ценност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
полезност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
пределна полезност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
пределна стойност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
пределна ценност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
стойност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
средна полезност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
средна стойност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
средна ценност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална];
ценност на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална].
116

1698

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМНО-ЦЯЛОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual rationally-entire /reasonably-entire/ economic product) (*) – цялостен икономически продукт [индивдуален] e1q(I), интерпретиран в контекста
на продуктовата разумна икономическа аберация [индивдуална] a1q(I). Равен
е на сумата на разумния икономически продукт [индивдуален] q1(I) и индивидуалната продуктова разумна аберация a1q(I), т.е.
e1q(I) = q1(I) + a1q(I).

Разновидности на последната са: (а) увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация [индивдуална] a1+q(I) > 0, която е същото като продуктов
икономически излишък [индивдуален] и като излишен икономически продукт
[индивдуален] mq(I) (когато фиксираният продукт е по-голям от разумния) и
затова индивидуалният разумно-цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния разумен продукт и индивидуалния излишен продукт (респ. и индивидуалния продуктов излишък); (б) понижаващата разумна продуктова икономическа аберация [индивдуална] a1–q(I) < 0, която е същото като продуктова
икономическа оскъдност [индивдуална] и като оскъдъчен икономически продукт [индивдуален] n–q(I) (когато фиксираният продукт е по-малък от разумния) и затова индивидуалният разумно-цялостен продукт е равен на сумата на
индивидуалния разумен продукт и индивидуалния оскъдъчен продукт (респ. и
индивидуалната продуктова оскъдност).

РАЗУМНО-ЦЯЛОСТНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (individual rationally-entire utility of the economic
product) (*) – полезност на икономическия продукт [индивидуална] E1U(I)(q),
когато тя (1) е сумата на разумната полезност на икономическия продукт [индивидуална] U1(I)(q) и излишната полезност на икономическия продукт [индивидуална] MU(I)(q) [ако е в областта на неразумното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] като възпроизводствена икономическа единица и тогава индивидуалната разумно-цялостна полезност е поголяма от разумната индивидуална полезност на продукта, т.е. E1U(I)(q) =
U1(I)(q) + MU(I)(q)], респ. (2) е сумата на разумната индивидуална полезност
на продукта U1(I)(q) и оскъдъчната полезност на икономическия продукт [индивидуална] NU–(I)(q) < 0 [ако е в областта на полезното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] и тогава индивидуалната разумно-цялостна полезност е по-малка от разумната индивидуална разумна полезност на продукта, т.е. E1U(I)(q) = U1(I)(q) + MU–(I)(q)] (вж. разумна продукто117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва икономическа аберация). Разновидност е на полезността на икономическия
продукт [индивидуална] U(I)(q). При постоянни други условия е равна на полезността на разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална]
U(I)(e1q). Ако не е посочено друго, при разумната продуктова икономическа
аберация под цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална]
обикновено се подразбира индивидуалната разумно-цялостна полезност на
продукта. Индивидуалната разумно-цялостна полезност на продукта е полезностна икономическа фоценност на разумно-цялостната ценност на икономическия продукт [индивидуална] E1W(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
индивидуална разумно-цялостна полезност на икономическия продукт*
(absolute individual rationally-entire utility of the economic product) E1U(AI)(q) и
относителна индивидуална разумно-цялостна полезност на икономическия продукт* (relative individual rationally-entire utility of the economic product)
E1U(RI)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална разумно-цялостна полезност на икономическия продукт обикновено се подразбира абсолютната
индивидуална разумно-цялостна полезност на икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават индивидуална разумно-цялостна полезност на производствения икономически
продукт* (individual rationally-entire utility of the production economic product)
E1U(I)(qp) [същото като индивидуална производствена разумно-цялостна
полезност на икономическия продукт* (individual production rationally-entire
utility of the economic product) E1UP(I)(q)] и индивидуална разумно-цялостна
полезност на потребителния икономически продукт* (individual rationallyentire utility of the consumption economic product) E1U(I)(qc) [същото като индивидуална потребителна разумно-цялостна полезност на икономическия
продукт* (individual consumption rationally-entire utility of the economic product)
E1UC(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават обща разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална] TE1U(I)(q), единична разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална] UE1U(I)(q), средна разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална] AE1U(I)(q) и пределна разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална] ME1U(I)(q).
Ако не е посочено друго, под индивидуална разумно-цялостна полезност на
икономическия продукт обикновено се подразбира индивидуалната обща разумно-цялостна полезност на икономическия продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават индивидуална разумно-цялостна предавана полезност на
икономическия продукт* (individual rationally-entire gived utility of the
economic product) E1GU(I)(q) и индивидуална разумно-цялостна приемана
полезност на икономическия продукт* (individual rationally-entire accepted
utility of the economic product) E1DU(I)(q). Според ценностната икономическа
пълнота се разграничават индивидуална сингуларностна разумно-цялостна
полезност на икономическия продукт* (individual singularitical rationallyentire utility of the economic product) E1US(I)(q) [същото като индивидуална разумно-цялостна полезност на сингуларностния икономически продукт*
(individual rationally-entire utility of the singularitical economic product)
E1U(I)(qS)] и индивидуална дуалностна разумно-цялостна полезност на
икономическия продукт* (individual dualitical rationally-entire utility of the
economic product) E1UD(I)(q) [същото като индивидуална разумно-цялостна
полезност на дуалностния икономически продукт* (individual rationallyentire utility of the dualitical economic product) E1U(I)(qD)]. Според ценностната
икономическа насоченост се разграничават индивидуална интровертна разумно-цялостна полезност на икономическия продукт* (individual introverted rationally-entire utility of the economic product) E1UI(I)(q) и индивидуална
екстровертна разумно-цялостна полезност на икономическия продукт*
(individual extroverted rationally-entire utility of the economic product) E1UE(I)(q).

РАЗУМНО-ЦЯЛОСТНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА] (individual rationally-entire utility of the economic
product) (ки) – във:
единична разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
обща разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
пределна разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
средна разумно-цялостна полезност на икономическия продукт [индивидуална].
РАЗУМНО-ЦЯЛОСТНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (individual rationally-entire value of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product) (*) – стойност на икономическия продукт [индивидуална] E1V(I)(q),
когато тя (1) е сумата на разумната стойност на икономическия продукт [индивидуална] V1(I)(q) и излишната стойност на икономическия продукт [индивидуална] MV(I)(q) [ако е в областта на неразумното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] като възпроизводствена икономическа
единица и тогава индивидуалната разумно-цялостна стойност е по-голяма от
разумната индивидуална стойност на продукта, т.е. E1V(I)(q) = V1(I)(q) +
MV(I)(q)], респ. (2) е сумата на разумната индивидуална стойност на продукта
V1(I)(q) и оскъдъчната стойност на икономическия продукт [индивидуална]
NV–(I)(q) < 0 [ако е в областта на полезното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] и тогава индивидуалната разумно-цялостна
стойност е по-малка от разумната индивидуална разумна стойност на продукта, т.е. E1V(I)(q) = V1(I)(q) + MV–(I)(q)] (вж. разумна продуктова икономическа
аберация). Разновидност е на стойността на икономическия продукт [индивидуална] V(I)(q). При постоянни други условия е равна на стойността на
разумно-цялостния икономически продукт [индивидуална] V(I)(e1q). Ако не е
посочено друго, при разумната продуктова икономическа аберация под цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална] обикновено се подразбира индивидуалната разумно-цялостна стойност на продукта. Индивидуалната разумно-цялостна стойност на продукта е стойностна икономическа
фоценност на разумно-цялостната ценност на икономическия продукт [индивидуална] E1W(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
индивидуална разумно-цялостна стойност на икономическия продукт*
(absolute individual rationally-entire value of the economic product) E1V(AI)(q) и
относителна индивидуална разумно-цялостна стойност на икономическия продукт* (relative individual rationally-entire value of the economic product)
E1V(RI)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална разумно-цялостна
стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира абсолютната
индивидуална разумно-цялостна стойност на икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават индивидуална разумно-цялостна стойност на производствения икономически
продукт* (individual rationally-entire value of the production economic product)
E1V(I)(qp) [същото като индивидуална производствена разумно-цялостна
стойност на икономическия продукт* (individual production rationally-entire
value of the economic product) E1VP(I)(q)] и индивидуална разумно-цялостна
стойност на потребителния икономически продукт* (individual rationally-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------entire value of the consumption economic product) E1V(I)(qc) [същото като индивидуална потребителна разумно-цялостна стойност на икономическия
продукт* (individual consumption rationally-entire value of the economic product)
E1VC(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават обща разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална] TE1V(I)(q), единична разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална] UE1V(I)(q), средна разумно-цялостна стойност
на икономическия продукт [индивидуална] AE1V(I)(q) и пределна разумноцялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална] ME1V(I)(q).
Ако не е посочено друго, под индивидуална разумно-цялостна стойност на
икономическия продукт обикновено се подразбира индивидуалната обща разумно-цялостна стойност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават индивидуална разумно-цялостна предавана стойност на
икономическия продукт* (individual rationally-entire gived value of the
economic product) E1GV(I)(q) и индивидуална разумно-цялостна приемана
стойност на икономическия продукт* (individual rationally-entire accepted
value of the economic product) E1DV(I)(q). Според ценностната икономическа
пълнота се разграничават индивидуална сингуларностна разумно-цялостна
стойност на икономическия продукт* (individual singularitical rationallyentire value of the economic product) E1VS(I)(q) [същото като индивидуална разумно-цялостна стойност на сингуларностния икономически продукт* (individual rationally-entire value of the singularitical economic product) E1V(I)(qS)] и
индивидуална дуалностна разумно-цялостна стойност на икономическия
продукт* (individual dualitical rationally-entire value of the economic product)
E1VD(I)(q) [същото като индивидуална разумно-цялостна стойност на дуалностния икономически продукт* (individual rationally-entire value of the dualitical economic product) E1V(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават индивидуална интровертна разумно-цялостна
стойност на икономическия продукт* (individual introverted rationally-entire
value of the economic product) E1VI(I)(q) и индивидуална екстровертна разумно-цялостна стойност на икономическия продукт* (individual extroverted
rationally-entire value of the economic product) E1VE(I)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗУМНО-ЦЯЛОСТНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА] (individual rationally-entire value of the economic
product) (ки) – във:
единична разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
обща разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
пределна разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
средна разумно-цялостна стойност на икономическия продукт [индивидуална].
РАЗУМНО-ЦЯЛОСТНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (individual rationally-entire worth of the economic product) (*) – ценност на икономическия продукт [индивидуална] E1W(I)(q), когато
тя (1) е сумата на разумната ценност на икономическия продукт [индивидуална] W1(I)(q) и излишната ценност на икономическия продукт [индивидуална]
MW(I)(q) [ако е в областта на неразумното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] като възпроизводствена икономическа единица
и тогава индивидуалната разумно-цялостна ценност е по-голяма от разумната
индивидуална ценност на продукта, т.е. E1W(I)(q) = W1(I)(q) + MW(I)(q)], респ.
(2) е сумата на разумната индивидуална ценност на продукта W1(I)(q) и оскъдъчната ценност на икономическия продукт [индивидуална] NW–(I)(q) < 0
[ако е в областта на полезното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] и тогава индивидуалната разумно-цялостна ценност е помалка от разумната индивидуална разумна ценност на продукта, т.е. E1W(I)(q)
= W1(I)(q) + MW–(I)(q)] (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Разновидност е на ценността на икономическия продукт [индивидуална] W(I)(q).
При постоянни други условия е равна на ценността на разумно-цялостния
икономически продукт [индивидуална] W(I)(e1q). Ако не е посочено друго, при
разумната продуктова икономическа аберация под цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална] обикновено се подразбира индивидуалната разумно-цялостна ценност на продукта. Икономически фоценности на разумно-цялостната ценност на икономическия продукт [индивидуална]
E1W(I)(q) са разумно-цялостната полезност на икономическия продукт [ин-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивидуална] E1U(I)(q) и разумно-цялостната стойност на икономическия
продукт [индивидуална] E1V(I)(q). Това е валидно и за нейните разновидности.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
индивидуална разумно-цялостна ценност на икономическия продукт* (absolute individual rationally-entire worth of the economic product) E1W(AI)(q) и
относителна индивидуална разумно-цялостна ценност на икономическия
продукт* (relative individual rationally-entire worth of the economic product)
E1W(RI)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална разумно-цялостна
ценност на икономическия продукт обикновено се подразбира абсолютната
индивидуална разумно-цялостна ценност на икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават индивидуална разумно-цялостна ценност на производствения икономически
продукт* (individual rationally-entire worth of the production economic product)
E1W(I)(qp) [същото като индивидуална производствена разумно-цялостна
ценност на икономическия продукт* (individual production rationally-entire
worth of the economic product) E1WP(I)(q)] и индивидуална разумно-цялостна
ценност на потребителния икономически продукт* (individual rationallyentire worth of the consumption economic product) E1W(I)(qc) [същото като индивидуална потребителна разумно-цялостна ценност на икономическия
продукт* (individual consumption rationally-entire worth of the economic product)
E1WC(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават обща разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална] TE1W(I)(q), единична разумно-цялостна ценност на икономическия
продукт [индивидуална] UE1W(I)(q), средна разумно-цялостна ценност на
икономическия продукт [индивидуална] AE1U(I)(q) и пределна разумноцялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална] ME1W(I)(q). Ако
не е посочено друго, под индивидуална разумно-цялостна ценност на икономическия продукт обикновено се подразбира индивидуалната обща разумноцялостна ценност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават индивидуална разумно-цялостна предавана ценност на
икономическия продукт* (individual rationally-entire gived worth of the
economic product) E1GW(I)(q) и индивидуална разумно-цялостна приемана
ценност на икономическия продукт* (individual rationally-entire accepted
worth of the economic product) E1DW(I)(q). Според ценностната икономическа
пълнота се разграничават индивидуална сингуларностна разумно-цялостна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценност на икономическия продукт* (individual singularitical rationally-entire
worth of the economic product) E1WS(I)(q) [същото като индивидуална разумноцялостна ценност на сингуларностния икономически продукт* (individual
rationally-entire worth of the singularitical economic product) E1W(I)(qS)] и индивидуална дуалностна разумно-цялостна ценност на икономическия продукт* (individual dualitical rationally-entire worth of the economic product)
E1WD(I)(q) [същото като индивидуална разумно-цялостна ценност на дуалностния икономически продукт* (individual rationally-entire worth of the dualitical economic product) E1W(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават индивидуална интровертна разумно-цялостна
ценност на икономическия продукт* (individual introverted rationally-entire
worth of the economic product) E1WI(I)(q) и индивидуална екстровертна разумно-цялостна ценност на икономическия продукт* (individual extroverted
rationally-entire worth of the economic product) E1WE(I)(q).
РАЗУМНО-ЦЯЛОСТНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА] (individual rationally-entire worth of the economic product)
(ки) – във:
единична разумно-цялостна ценност на икономическия продукт
[индивидуална];
обща разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
пределна разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
средна разумно-цялостна ценност на икономическия продукт [индивидуална].
РАЗХОД (cost; expenditure) (кд) – във:
eдиничен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов единичен производствен разход (в микр.));
автономен консумативен разход (в макр.) (същото като автономно потребление (в макр.));
автономен разход (в макр.);
агрегатен монопсонен пределен покупен разход за трудов фактор (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------агрегатен общ производствен разход (в микр.) (същото като агрегатен
продуктов общ производствен разход (в микр.));
агрегатен продуктов общ производствен разход (в микр.);
агрегатен продуктов общ разход (в микр.);
агрегатен факторов пределен покупен разход (в микр.);
агрегатен фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.);
агрегатен фирмен продуктов общ разход (в микр.);
алтернативен разход (в макр.);
алтернативен разход (в микр.);
антинеутрална едностранна политика на правителствените разходи (в
макр.);
антинеутрална комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
антинеутрална политика на правителсствените разходи (в макр.);
бюджетна политика на дефицитни разходи (в макр.);
данъчен разход (в макр.);
данъчнонеоблагаеми разходи (в макр.);
диаграма на сделките на купувача на производствения фактор (в микр.);
дъгов алтернативен разход (в микр.) (същото като среден алтернативен
разход (в микр.));
дъгов ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като среден
алтернативен разход (в микр.));
дъгов полезностно-алтернативен разход (в микр.) (същото като среден
полезностно-алтернативен разход (в микр.));
дъгов продуктово-алтернативен разход (в микр.) (същото като среден
продуктово-алтернативен разход (в микр.));
дъгов факторно-алтернативен разход (в микр.) (същото като среден
факторно-алтернативен разход (в микр.));
дългосрочен общ производствен разход (същото като дългосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.));
дългосрочен пределен производствен разход (в микр.) (същото като дългосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.));
дългосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.);
дългосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
дългосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.);
дългосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дългосрочен производствен разход (в микр.) (същото като дългосрочен
продуктов производствен разход (в микр.));
дългосрочен среден производствен разход (в микр.) (същото като дългосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.));
дългосрочен среден пълен производствен разход (в микр.) (същото като
дългосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.));
дългосрочен фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.);
дългосрочен фирмен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
дългосрочен фирмен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
дългосрочен фирмен продуктов производствен разход (в микр.);
дългосрочен фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.);
дългосрочна крива на пределения производствен разход (в микр.) (същото
като дългосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.));
дългосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.);
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.);
дългосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.);
дългосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход
при монополистична конкуренция (в микр.);
единичен покупен разход (в микр.) (същото като факторов единичeн покупeн разход (в микр.));
единичен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
единичен покупен разход за физически фактор (в микр.);
единичен факторен разход на полезностния икономически продукт (същото като полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
единичен факторен разход на специфичния икономически продукт (същото като специфична производствена факторна разходност на икономическия
продукт);
единичен факторен разход на стойностния икономически продукт (същото като стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единичен факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
едностранна политика на правителствените разходи (в макр.);
експанзивна политика на правителствените разходи (в макр.) (същото
като експанзионистична политика на правителствените разходи (в макр.));
експанзионистична едностранна политика на правителствените разходи
(в макр.);
експанзионистична комбинирана политика на правителствените разходи
(в макр.);
експанзионистична политика на правителствените разходи (в макр.);
експанзионистично облигационно финансиране на правителствените
разходи (в межд.);
експанзионистично облигационно финансиране на правителствените
разходи при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни
статични валутнокурсови очаквания (в межд.);
експанзионистично облигационно финансиране на правителствените
разходи при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни
статични валутнокурсови очаквания и обезценяване на местната валута (в
межд.);
експанзионистично облигационно финансиране на правителствените
разходи при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни
статични валутнокурсови очаквания и поскъпване на местната валута (в
межд.);
еластичност на общия разход към дохода (в микр.);
ефективен бюджетен разход (в макр.);
закон за намаляващия продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
закон за нарастващия пределен производствен разход (в микр.);
закон за нарастващия продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
закон за постоянния продуктов пределен производствен разход (в микр.);
инвестиционен разход (I) (в микр.);
инвестиционен разход (II) (в микр.);
инвестиционен разход (в макр.);
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени правителствени разходи (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като алтернативен
разход (в микр.));
индивидуален полезностен единичен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пределен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пределен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.);
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален пределен покупен разход за физически фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за физически фактор (в микр.);
индивидуален факторов общ покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов пределен покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов среден покупен разход (в микр.);
инжекции с включени правителствени разходи (в макр.);
капиталов разход (в макр.);
капиталов разход (в макр.);
капиталов разход (в микр.) (същото като инвестиционен разход (в микр.));
комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.);
краен разход (в макр.);
краткосрочен общ производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.));
краткосрочен пределен производствен разход (същото като краткосрочен
продуктов пределен производствен разход (в микр.));
краткосрочен продуктов общ производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
краткосрочен производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочен
продуктов производствен разход (в микр.));
краткосрочен среден производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочен продуктов среден производствен разход (в микр.));
краткосрочен среден пълен производствен разход (в микр.) (същото като
краткосрочен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.));
краткосрочен фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
краткосрочен фирмен продуктов производствен разход (в микр.);
краткосрочен фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.);
краткосрочна крива на общия производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочна крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
краткосрочна крива на пределения производствен разход (в микр.) (същото като краткосрочна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.));
краткосрочна крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
краткосрочна крива на продуктовия среден производствен разход (в
микр.);
краткосрочна крива на средения производствен разход (в микр.) (същото
като краткосрочна крива на продуктовия среден производствен разход (в
микр.));
краткосрочна фирмена крива на продуктовия общ производствен разход
(в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.);
краткосрочна фирмена крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.);
крива на инвестиционния разход (в макр.);
крива на инвестиционния разход (в микр.);
крива на независимия инвестиционен разход (в макр.);
крива на общия производствен разход (същото като крива на продуктовия
общ производствен разход (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на правителствените разходи (в макр.) (същото като крива на правителственото търсене (в макр.));
крива на пределния производствен разход (в микр.) (същото като крива на
продуктовия пределен производствен разход (в микр.));
крива на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.);
крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.);
крива на средния производствен разход (в микр.) (същото като крива на
продуктовия среден производствен разход (в микр.));
личен разход (в макр.);
монополна крива на продуктовия пределен производствен разход (в
микр.);
мултипликатор на правителствените разходи (в макр.);
мултипликационен ефект на правителствените разходи (в макр.);
намаляващ пределен алтернативен разход (в микр.);
намаляващ пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като намаляващ пределен алтернативен разход (в микр.));
намаляващ пределен полезностно-алтернативен разход (в микр.);
намаляващ пределен продуктово-алтернативен разход (в микр.);
намаляващ пределен факторно-алтернативен разход (в микр.);
нарастващ пределен алтернативен разход (в микр.);
нарастващ пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като нарастващ пределен алтернативен разход (в микр.));
нарастващ пределен полезностно-алтернативен разход (в микр.);
нарастващ пределен продуктово-алтернативен разход (в микр.);
нарастващ пределен факторно-алтернативен разход (в микр.);
независим инвестиционен разход (в макр.);
независим капиталов разход (в макр.);
независим разход (в макр.) (същото като автономен разход (в макр.));
неутрална едностранна политика на правителствените разходи (в
макр.);
неутрална комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
неутрална политика на правителствените разходи (в макр.);
неутрални правителствени разходи (в межд.);
облигационно финансиране на правителствените разходи (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ постоянен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов
общ постоянен производствен разход (в микр.));
общ производствен разход (в микр.);
общ производствен факторен разход на икономическия продукт (в микр.)
общ променлив производствен разход (в микр.) (същото като продуктов
общ променлив производствен разход (в микр.));
общ пълен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов общ
пълен производствен разход (в микр.));
общ разход на производствения фактор (в микр.) (същото като общ производствен факторен разход на икономическия продукт (в микр.));
общ факторен разход на икономическия продукт (в микр.) (същото като
общ производствен факторен разход на икономическия продукт (в микр.));
оптималeн краткосрочeн фирмен продуктов средeн производствен разход при монополистична конкуренция (в микр.);
оптимален дългосрочен продуктов пределен производствен разход при
монополистична конкуренция (в микр.);
оптимален дългосрочен продуктов пределен производствен разход при
монополистична конкуренция (в микр.);
оптимален краткосрочен фирмен продуктов пределен производствен
разход при монополистична конкуренция (в микр.);оптимален пределен производствен разход (в микр.);
оптимален монопсонен пределен покупен разход за трудов фактор (в
микр.);
оптимален монопсонен пределен покупен разход за физически фактор (в
микр.);
оптимален монопсонен факторов пределен покупен разход (в микр.);
оптимален пределен покупен разход за капиталова услуга (в микр.);
оптимален продуктов пределен производствен разход (в микр.);
оптимален продуктов пределен производствени разход при съглашенско
ценово равновесие в условията на монополистична конкуренция (в микр.);
оптимален продуктов производствен разход (в микр.);
оптимален продуктов среден производствен разход (в микр.);
оптимален фирмен пределен производствен разход (в микр.);
оптимален фирмен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
оптимален фирмен продуктов производствен разход (в микр.);
оптимално търсене на потребителски разход (в микр.);
осъвременена стойност на очаквания разход (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен краен разход (в макр.);
отделен краен разход (в макр.);
отделен пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
отделен пределен покупен разход за физически фактор (в микр.);
отделен преразпределителен разход (в макр.);
отделен преразпределителен разход (в макр.);
отделен разход за крайно потребление (в макр.);
отделен среден покупен разход за трудов фактор (в микр.);
отделен среден покупен разход за физически фактор (в микр.);
отделен факторов общ покупен разход (в микр.);
отделен факторов покупен разход (в микр.);
отделен факторов пределен покупен разход (в микр.);
отделен факторов среден покупен разход (в микр.);
очакван разход (в микр.);
парично финансиране на правителствените разходи (в межд.);
парично финансиране на правителствените разходи при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови
очаквания (в межд.);
полезностен единичен потребителен разход (в микр.);
полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
полезностен общ потребителен разход (в микр.);
полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
полезностен постоянен потребителен разход (в микр.);
полезностен потребителен разход (в микр.);
полезностен пределен потребителен разход (в микр.);
полезностен пълен потребителен разход (в микр.);
полезностен среден потребителен разход (в микр.);
полезностен среден променлив потребителен разход (в микр.);
полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.);
полезностно-алтернативен разход (в микр.);
политика на бюджетния дефицит без разходи (в макр.) (същото като
едностранна данъчна политика (в макр.));
политика на правителствените разходи (в макр.);
постоянeн ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като
постоянен алтернативен разход (в микр.));
постоянен алтернативен разход (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянен алтернативен разход (в микр.);
постоянен полезностно-алтернативен разход (в микр.);
постоянен продуктово-алтернативен разход (в микр.);
постоянен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов постоянен производствен разход (в микр.));
постоянен факторно-алтернативен разход (в микр.);
правителствени разходи (в макр.);
правителствени разходи за блага и услуги (в макр.);
пределен алтернативен разход (в межд.);
пределен алтернативен разход (в микр.);
пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен алтернативен разход (в микр.));
пределен покупен разход (в микр.) (същото като факторов пределен покупен разход (в микр.));
пределен покупен разход за капитал (в микр.);
пределен покупен разход за капиталова услуга (в микр.);
пределен покупен разход за наличен капитал (в микр.);
пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
пределен покупен разход за физически фактор (в микр.);
пределен полезностно-алтернативен разход (в микр.);
пределен продуктово-алтернативен разход (в микр.);
пределен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов пределен производствен разход (в микр.));
пределен производствен разход (в микр.);
пределен разход за продажба (в микр.);
пределен разход на капитал (в микр.);
пределен разход на труд (в микр.);
пределен факторен разход (в микр.);
пределен факторен разход на полезностния икономически продукт (същото като пределна полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт);
пределен факторен разход на специфичния икономически продукт (същото като пределна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторен разход на стойностния икономически продукт (същото като пределна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределен факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като пределна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторно-алтернативен разход (в микр.);
преразпределителен разход (в макр.);
продуктов единичен производствен разход (в микр.);
продуктов общ постоянен производствен разход (в микр.);
продуктов общ производствен разход (в микр.);
продуктов общ променлив производствен разход (в микр.);
продуктов общ пълен производствен разход (в микр.);
продуктов общ факторен разход (в микр.) (същото като общ производствен факторен разход на икономическия продукт (в микр.));
продуктов постоянен производствен разход (в микр.);
продуктов пределен производствен разход (в микр.);
продуктов пределен производствен разход (в микр.);
продуктов пределен факторен разход (в микр.) (същото като пределна
факторна разходност на икономическия продукт и като пределен факторен
разход (в микр.));
продуктов производствен разход (в микр.);
продуктов променлив производствен разход (в микр.);
продуктов пълен производствен разход (в микр.);
продуктов среден постоянен производствен разход (в микр.);
продуктов среден производствен разход (в микр.);
продуктов среден променлив производствен разход (в микр.);
продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
продуктов среден факторен разход (в микр.) (същото като средна факторна разходност на икономическия продукт и като среден факторен разход
(в микр.));
продуктово-алтернативен разход (в микр.);
производствен разход (същото като продуктов производствен разход (в
микр.));
променлив алтернативен разход (в межд.);
променлив алтернативен разход (в микр.);
променлив ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като
променлив алтернативен разход (в микр.));
променлив полезностно-алтернативен разход (в микр.);
променлив пределен алтернативен разход (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------променлив пределен алтернативен разход (в микр.);
променлив пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото
като променлив пределен алтернативен разход (в микр.));
променлив пределен полезностно-алтернативен разход (в микр.);
променлив пределен продуктово-алтернативен разход (в микр.);
променлив пределен факторно-алтернативен разход (в микр.);
променлив продуктово-алтернативен разход (в микр.);
променлив производствен разход (в микр.) (същото като продуктов променлив производствен разход (в микр.));
променлив среден алтернативен разход (в межд.);
променлив среден алтернативен разход (в микр.);
променлив среден ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото
като променлив среден алтернативен разход (в микр.));
променлив среден полезностно-алтернативен разход (в микр.);
променлив среден продуктово-алтернативен разход (в микр.);
променлив среден факторно-алтернативен разход (в микр.);
променлив факторно-алтернативен разход (в микр.);
пълен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов пълен производствен разход (в микр.));
разход за лично потребление (в макр.);
разход за продажба (в микр.);
разход на обръщението (в микр.) (същото като разход за продажба (в
микр.));
разход от обявяването на неплатежоспособност по външния дълг (в
межд.);
разширени инжекции с включени правителствени разходи (в макр.);
рестриктивна едностранна политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна политика на правителствените разходи (в макр.);
рестриктивно облигационно финансиране на правителсдтвените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания и поскъпване на местната валута (в
межд.);
рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
(в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания (в межд.);
рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания и обезценяване на местната валута (в
межд.);
среден алтернативен разход (в микр.);
среден ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като среден
алтернативен разход (в микр.));
среден покупен разход (в микр.) (същото като факторов среден покупен
разход (в микр.));
среден покупен разход за трудов фактор (в микр.);
среден покупен разход за физически фактор (в микр.);
среден полезностно-алтернативен разход (в микр.);
среден постоянен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов
среден постоянен производствен разход (в микр.));
среден продуктово-алтернативен разход (в микр.);
среден производствен разход (същото като продуктов среден производствен разход (в микр.));
среден променлив производствен разход (в микр.) (същото като продуктов
среден променлив производствен разход (в микр.));
среден пълен производствен разход (в микр.) (същото като продуктов среден пълен производствен разход (в микр.));
среден разход за продажба (в микр.);
среден разход на капитал (в микр.);
среден разход на труд (в микр.);
среден факторен разход (в микр.);
среден факторен разход на полезностния икономически продукт (същото
като средна полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторен разход на специфичния икономически продукт (същото
като средна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторен разход на стойностния икономически продукт (същото
като средна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------среден факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като средна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторно-алтернативен разход (в микр.);
съвкупен краен разход (в макр.);
съвкупен преразпределителен разход (в макр.);
съвкупен разход за крайно потребление (в макр.);
същински бюджетен разход (в макр.) (същото като ефективен бюджетен
разход (в макр.));
точков алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен алтернативен разход (в микр.));
точков ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен алтернативен разход (в микр.));
точков полезностно-алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен полезностно-алтернативен разход (в микр.));
точков продуктово-алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен
алтернативен разход (в микр.));
точков факторно-алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен
факторно-алтернативен разход (в микр.));
условие за минимизиране на разходите (в микр.);
факторно-алтернативен разход (в микр.);
факторов единичeн покупeн разход (в микр.);
факторов общ покупен разход (в микр.);
факторов покупен разход (в микр.);
факторов пределен покупен разход (в микр.);
факторов среден покупен разход (в микр.);
фирмен инвестиционен разход (в микр.);
фирмен общ производствен разход (в микр.);
фирмен пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
фирмен пределен покупен разход за физически фактор (в микр.);
фирмен пределен производствен разход (в микр.);
фирмен пределен производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов единичен производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов общ постоянен производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов общ производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов общ променлив производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов общ пълен производствен разход (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмен продуктов постоянен производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов пределен производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов променлив производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов пълен производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов среден постоянен производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов среден производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов среден променлив производствен разход (в микр.);
фирмен продуктов среден пълен производствен разход (в микр.);
фирмен среден покупен разход за трудов фактор (в микр.);
фирмен среден покупен разход за физически фактор (в микр.);
фирмен факторов общ покупен разход (в микр.);
фирмен факторов покупен разход (в микр.);
фирмен факторов пределен покупен разход (в микр.);
фирмен факторов среден покупен разход (в микр.);
фирмена крива на общия производствен разход (в микр.);
фирмена крива на пределния производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия общ производствен разход;
фирмена крива на продуктовия пределен производствен разход (в микр.);
фирмена крива на продуктовия среден производствен разход (в микр.);
функция на общия производствен разход (в микр.) (същото като функция
на продуктовия общ производствен разход (в микр.));
функция на общия разход (в микр.) (вж. еластичност на общия разход
към цената (в микр.));
функция на пределния производствен разход (в микр.) (същото като функция на продуктовия пределен производствен разход (в микр.));
функция на продуктовия общ производствен разход (в микр.)
функция на продуктовия пределен производствен разход (в микр.);
функция на продуктовия среден производствен разход (в микр.);
функция на средния производствен разход (в микр.) (същото като функция
на продуктовия среден производствен разход (в микр.));
чувствителност на брутния вътрешен продукт към политиката на правителствените разходи (в макр.).
РАЗХОД ЗА КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (final consumption expenditure) (в
макр.) – разход, направен от икономически единици (една, повече от една или
всички в дадена страна) за закупуването на крайния продукт (в макр.), създа138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ден в производството (вж. икономическо производство) от всички производители в дадената страна за единица време (обикновено за една година). Конституира се като елемент на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Негови разновидности са отделният
разход за крайно (в макр.) и съвкупният разход за крайно потребление (в
макр.). Ако не е посочено друго, под разход за крайно потребление (в макр.)
обикновено се подразбира съвкупният разход за крайно потребление (в макр.).

РАЗХОД ЗА КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (final consumption expenditure) (ки)
– във:
брутен разход за крайно потребление (в макр.);
нетен разход за крайно потребление (в макр.);
отделен разход за крайно потребление (в макр.);
разход за крайно потребление (в макр.);
съвкупен разход за крайно потребление (в макр.).
РАЗХОД ЗА ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (personal outlaus) (в макр.) – разход
на лицата и домакинствата за закупуване на потребителски блага (вж. икономичеко благо) като част от крайния продукт (в макр.) [респ. като част от брутния вътрешен продукт (в макр.) или от брутния национален продукт (в
макр.)] в дадена страна за единица време (обикновено за една година). Те са
функционална разновидност на отделния разход за крайно потребление (в
макр.) и съставна част на съвкупния разход за крайно потребление (в макр.).
РАЗХОД ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ (consumption expenditure) (ки) – във:
брутен разход за крайно потребление (в макр.);
нетен разход за крайно потребление (в макр.);
отделен разход за крайно потребление (в макр.);
разход за крайно потребление (в макр.);
разход за лично потребление (в макр.);
съвкупен разход за крайно потребление (в макр.).
РАЗХОД ЗА ПРОДАЖБА (selling cost) (в теорията на монополистичната
конкуренция) (в микр.), разход на обръщението, – към него се числят най-вече
разходите за реклама (в микр.), както и заплатите на лицата, отговарящи за
продажбите, разходитe по представянето на диференцирания продукт (в микр.)
и други подобни. Чрез рекламата монополистичната фирма (в микр.) разкрива
положителните различия (реални или илюзорни), които нейният диференциран
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт има в сравнение с другите диференцирани продукти от продуктовата
група. Смята се, че при съвършена икономическа конкуренция (в микр.) не са
необходими разходи по продажбата, тъй като икономическият продукт е напълно хомогенен за различните фирми и потребителите са вече информирани
са неговите качества.

РАЗХОД ЗА ПРОДАЖБА (selling cost) (ки) – във:
разход за продажба (в микр.);
пределен разход за продажба (в микр.);
среден разход за продажба (в микр.).
РАЗХОД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (cost of the economic product)
(ки) – във:
единичен факторен разход на полезностния икономически продукт (същото като полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
единичен факторен разход на специфичния икономически продукт (същото като специфична производствена факторна разходност на икономическия
продукт);
единичен факторен разход на стойностния икономически продукт (същото като стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
единичен факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторен разход на полезностния икономически продукт (същото като пределна полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт);
пределен факторен разход на специфичния икономически продукт (същото като пределна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторен разход на стойностния икономически продукт (същото като пределна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като пределна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------среден факторен разход на полезностния икономически продукт (същото
като средна полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторен разход на специфичния икономически продукт (същото
като средна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторен разход на стойностния икономически продукт (същото
като средна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като средна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт).
РАЗХОД НА КАПИТАЛ (capital cost) (ки) – във:
пределен разход на капитал (в микр.);
среден разход на капитал (в микр.).
РАЗХОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО (circulation cost) (в микр.) – същото като
разход за продажба (в микр.).
РАЗХОД НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (cost of
the utility economic product) (ки) – във:
единичен факторен разход на полезностния икономически продукт (същото като полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторен разход на полезностния икономически продукт (същото като пределна полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт);
среден факторен разход на полезностния икономически продукт (същото
като средна полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт).
РАЗХОД НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР (production factor cost) (ки) –
във:
общ разход на производствения фактор (в микр.) (същото като общ производствен факторен разход на икономическия продукт (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОД НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (cost of the
specific economic product) (ки) – във:
единичен факторен разход на специфичния икономически продукт (същото като специфична производствена факторна разходност на икономическия
продукт);
пределен факторен разход на специфичния икономически продукт (същото като пределна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторен разход на специфичния икономически продукт (същото
като средна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт).
РАЗХОД НА СТОЙНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (cost of the
value economic product) (ки) – във:
единичен факторен разход на стойностния икономически продукт (същото като стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторен разход на стойностния икономически продукт (същото като пределна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
среден факторен разход на стойностния икономически продукт (същото
като средна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт).
РАЗХОД НА ТРУД (labour cost) (ки) – във:
пределен разход на труд (в микр.);
среден разход на труд (в микр.).
РАЗХОД НА ЦЕННОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (cost of the
worth economic product) (ки) – във:
единичен факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
пределен факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като пределна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------среден факторен разход на ценностния икономически продукт (същото
като средна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт).
РАЗХОД ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ПО
ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (cost of declaring external-debt default) (в межд.), цена на
обявената неплатежоспособност по външния дълг (в межд.), цена на неплатежоспособността по външния дълг (в межд.), – общ размер на очакваните загуби (разходи), които развиващата се страна (в межд.) ще понесе като
резултат от прекратяването на плащанията по нейните външни заеми [по
нейния външен дълг (в межд.)].
РАЗХОД – ПРОИЗВОДСТВО (input – output) (ки) – във:
метод “разход – производство”.
РАЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ (cost economic element) – вж.
паричен икономически елемент.
РАЗХОДЕН ПОДХОД (expenditure approach) (в макр.) – подход, при който
размерът на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ. на брутния национален продукт (в макр.) се определя като сума от разходите за закупуване на
елементите на разхода за крайно потребление (в макр.) [разхода за лично потребление (в макр.), инвестициите (в макр.), правителствените разходи (в
макр.), нетния експорт (в макр.) и салдото на външния продукт (в макр.)].
При прилагането на разходния подход (в макр.) и на доходния подход (в макр.)
се получава един и същ резултат за съответната макроикономическа величина.
Това се обяснява с обстоятелството, че има равенство между съвкупния разход за крайно потребление (в макр.) и съвкупния първичен доход (в макр.).
РАЗХОДИ ЗА ЩАТА (staff expenditure) (в микр.) – разходите, които фирмата
прави за своя щат, включително и заплатите на управляващите. Нарастването
на заплатите на управляващите е материален стимул за тях, а увеличаването на
броя на щата до определена граница е въпрос на влияние и контрол от страна
на управляващите върху по-голям персонал, което им носи удовлетворение и
престиж: и в дават случая увеличаването на разходите за щата, които са парично измерими, води до нарастване на полезността на управляващите [вж.
функция на управленската полезност (в микр.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД (cost of economic labour) (ки) –
във:
въздействие на външнотърговския обмен върху общественонеобходимите
разходи на икономически труд;
въздействие на потреблението върху общественонеобходимите разходи
на икономически труд;
въздействие на производството върху общественонеобходимите разходи
на икономически труд;
въздействие на размяната върху общественонеобходимите разходи на
икономически труд;
въздействие на разпределението върху общественонеобходимите разходи
на икономически труд;
динамични общественонеобходими разходи на икономически труд;
комплексен метод за определяне на индивидуалните пълни разходи на
икономически труд;
косвени разходи на икономически труд;
необходими разходи на икономически труд;
общественонеобходими косвени разходи на икономически труд;
общественонеобходими преки разходи на икономически труд;
общественонеобходими пълни разходи на икономически труд;
общественонеобходими разходи на икономически труд;
опростен модел за определяне на общественонеобходимите пълни разходи на икономически труд;
преки разходи на икономически труд;
пълни разходи на икономически труд.
РАЗХОДИ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРУД (ecotechnomic labour cost)
(ки) – във:
необходими разходи на икотехномически труд;
общественонеобходими разходи на икотехномически труд.
РАЗХОДИ НА СУБНОМИЧЕСКИ ТРУД (subnomic labour cost) (ки) – във:
необходими разходи на субномически труд;
общественонеобходими разходи на субномически труд.
РАЗХОДИ НА ТРУД (labour costs) (ки) – във:
диференциални разходи на труд (вж. обективно-обусловени оценки);
общественонеобходими разходи на труд (в маркс.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптималност на общественонеобходими разходи на труд (в маркс.).
РАЗХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (divergentlyoscillating fiscal policy) (в макр.), разходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.), (*) – макроикономическо положение, при което бюджетната разходимост (в макр.) се постига чрез колебателна бюджетна политика
(в макр.).
РАЗХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (divergent-oscillating macroeconomic policy) (в межд.), разходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.), (*) – положение, при което макроикономическата разходимост (в межд.) се постига чрез колебателна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНА ПОЛИТИКА (divergently-oscillating policy)
(ки) – във:
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.);
разходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНО
БЮДЖЕТНО
КОМБИНИРАНЕ*
(divergently-oscillating fiscal combination) (в макр.) – същото като разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.).
РАЗХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНО КОМБИНИРАНЕ (divergently-oscillating
combination) (ки) – във:
разходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
разходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като разходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.)).
РАЗХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (divergent-oscillating macroeconomic combination) (в межд.) – същото
като разходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗХОДИМОМОНОТОННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (divergentlymonotonous fiscal policy) (в макр.), разходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.), (*) – макроикономическо положение, при което бюджетната разходимост (в макр.) се постига чрез монотонна бюджетна политика
(в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДИМОМОНОТОННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА*
(divergent-monotonous macroeconomic policy) (в межд.), разходимомонотонно
макроикономическо комбиниране (в межд.), (*) – положение, при което
макроикономическата разходимост (в межд.) се постига чрез монотонна
макроикономческа политика (в межд.).
РАЗХОДИМОМОНОТОННА ПОЛИТИКА (divergently-monotonous policy)
(ки) – във:
разходимомонотонна бюджетна политика (в макр.);
разходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗХОДИМОМОНОТОННО БЮДЖЕТНО КОМБИНИРАНЕ* (divergently-monotonous fiscal combination) (в макр.) – същото като разходимомонотонна бюджетна политика (в макр.).
РАЗХОДИМОМОНОТОННО КОМБИНИРАНЕ (divergently-monotonous
combination) (ки) – във:
разходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като разходимомонотонна бюджетна политика (в макр.));
разходимомонотонно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото
като разходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.)).
РАЗХОДИМОМОНОТОННО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (divergent-monotonous macroeconomic combination) (в межд.) – същото
като разходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.).
РАЗХОДИМОСТ (divergence) (кд) – във:
бюджетна разходимост (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.);
макроикономическа разходимост (в межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонна разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (divergence of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при които в резултат на индуцирани от бюджетната политика (в макр.) последователно нарастващи въздействия обемът на равновесно произвеждания реален
брутен вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно се отдалечава от неговото потенциално значение.
РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА (divergence of the fiscal
policy) (ки) – във:
колебателна разходимост на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разходимост на бюджетната политика (в макр.);
разходимост на бюджетната политика (в макр.).
РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergence of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира
случаите на състояние на бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.),
при които в резултат на индуцирани от бюджетно-валутнокурсовата политика
последователно нарастващи въздействия обемът на равновесно произвеждания
реален брутен вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно
се отдалечава от неговото потенциално значение.
РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА (divergence of the fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
колебателна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (divergence of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
състояние на бюджетно-паричната политика (в макр.), при които в резултат
на индуцирани от бюджетно-паричната политика последователно нарастващи
въздействия обемът на равновесно произвеждания реален брутен вътрешен
продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно се отдалечава от неговото
потенциално значение.
РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА (divergence of the fiscal-monetary policy) (ки) – във:
колебателна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗХОДИМОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergence of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които в резултат
на индуцирани от макроикономическата политика последователно нарастващи
въздействия обемът на равновесно произвеждания реален брутен вътрешен
продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно се отдалечава от неговото
потенциално значение.
РАЗХОДИМОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА (divergence of the macroeconomic policy) (ки) – във:
колебателна разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
разходимост на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗХОДИМОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА*
(divergence of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира
случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при
които в резултат на индуцирани от парично-валутнокурсовата политика последователно нарастващи въздействия обемът на равновесно произвеждания
реален брутен вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно
се отдалечава от неговото потенциално значение.
РАЗХОДИМОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА
(divergence of the monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА (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.);
монотонна разходимост на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходимост на бюджетната политика (в макр.);
разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДНА ДЕФИЦИТНА ПОЛИТИКА (spending deficiency policy) (в
макр.) – същото като разходно дефицитно финансиране (в макр.).
РАЗХОДНА ЕКСПАНЗИЯ* (expenditure expansion) (в макр.) (съкратено от
политика на разходна експанзия) – същото като експанзионистична политика на правителствените разходи (в макр.).
РАЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА МЕТРИКА* (cost economic metrics) – вж.
парична икономическа метрика.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДНА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (consumer's costs line) – същото
като бюджетна линия.
РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (expense economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо
безразличие;
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на разходното потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
права на разходното потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперравнина на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперравнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
разходно потребителско икономическо безразличие.
РАЗХОДНА ПОЛИТИКА (spending policy) (ки) – във:
разходна дефицитна политика (в макр.) (същото като разходно дефицитно финансиране (в макр.)).
РАЗХОДНА РЕСТРИКЦИЯ* (expenditure restricion) (в макр.) (съкратено от
политика на разходна рестрикция) – същото като рестиктивна политика на
правителствените разходи (в макр.).
РАЗХОДНО ДЕФИЦИТНО ФИНАНСИРАНЕ (spending deficiency funding)
(в макр.), разходна дефицитна политика (в макр.), – дефицитно финансиране (в макр.), постигано чрез увеличаване на правителствените разходи (в
макр.) без промени в данъчното облагане (в макр.).
РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (cost economic set) – вж.
парично икономическо множества.
РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (cost economic space)
– вж. парично икономическо простронство.
РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(expense consumer’s economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на потребителя като икономическа единица, отнасящо се до две и повече
комбинации от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни
икономически продукти), при което за него е безразлично (индифирентно) коя
от тях желае да потребява, тъй като всяка една от тези комбинации му струва
един и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за нейната покупка,
формиран при постоянни цени. То е същото като разходно равноценно потребителско икономическо предпочитание* (expense equiworth consumer’s
economic preference) (вж. равноценно потребителско икономическо предпочи151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да
прави икономически избор между равноразходни комбинации от потребителни
икономически блага, които обаче се различават по други (различни от общия
икономически разход) параметри, заради които, от своя страна, той може да
прояви икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в
основата на формирането на различните типове конфигурации на разходното
потребителско икономическо безразличие (в т.ч. правата на разходното потребителско производителско икономическо безразличие). Представлява частен
случай на по-общото понятие за разходно потребителско безразличие*
(expense consumer’s indifference).
Негова разновидност е продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално разходно потребителско икономическо
безразличие (разходно икономическо безразличие на индивида като потребител), фирмно разходно потребителско икономическо безразличие* (firm
expense consumer’s economic indifference) (разходно икономическо безразличие
на фирмата като потребител), обществено разходно потребителско икономическо безразличие* (social expense consumer’s economic indifference) (разходно икономическо безразличие на обществото като потребител) и т.н. Ако
не е посочено друго, под разходно потребителско икономическо безразличие
обикновено се подразбира индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(expense consumer’s economic indifference) (ки) – във: продуктово разходно
потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на разходното потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
права на разходното потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперравнина на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперравнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
разходно потребителско икономическо безразличие.
РАЗХОДНО ФИНАНСИРАНЕ (spending funding) (ки) – във:
разходно дефицитно финансиране (в макр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ (cost-asymmetric duopoly) (в микр.)
– частен случай на разходно-асиметричен олигопол (в микр.), който се съста153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен само от две олигополни фирми (в микр.), наречени дуополни. Разновидност
е на асиметричния дуопол (в микр.).

РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ДУOПОЛ (cost-asymmetric duopoly) (ки) –
във:
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуoпол (в микр.) (същото
като изцяло-асиметричен дуопол (в микр.));
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуопол при пазарно-ценово
лидерство (в микр.);
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуопол при разходноценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-асиметричен дуoпол (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-асиметричен дуопол при разходно-ценово
лидерство (в микр.);
разходно-асиметричен дуoпол (в микр.);
разходно-асиметричен дуопол при разходно-ценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ ПРИ РАЗХОДНО-ЦЕНОВО
ЛИДЕРСТВО* (cost-asymmetric duopoly in cost-price leadership) (в микр.) –
частен случай на разходно-асиметричен олигопол при разходно-ценово лидерство (в микр.), който е съставен само от две фирми.
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ ПРИ ПАЗАРНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (cost-asymmetric duopoly in market-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуопол при пазарно-ценово
лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ ПРИ РАЗХОДНО-ЦЕНОВО
ЛИДЕРСТВО (cost-asymmetric duopoly in cost-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуопол при разходноценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-асиметричен дуопол при разходно-ценово
лидерство (в микр.);
разходно-асиметричен дуопол при разходно-ценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ (cost-asymmetric oligopoly) (в
микр.) – олигопол (в микр.), състоящ се от олигополни фирми (в микр.), които
имат различни криви на продуктовия пределен производствен разход (в микр.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на техния икономически продукт. Разновидност е на асиметричния олигопол (в
микр.).

РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ (cost-asymmetric oligopoly) (ки)
– във:
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол (в микр.) (същото
като изцяло-асиметричен олигопол (в микр.));
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол при пазарноценово лидерство (в микр.);
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол при разходноценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-асиметричен олигопол (в микр.);
разходно-асиметричен олигопол (в микр.);
разходно-асиметричен олигопол при разходно-ценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ ПРИ ПАЗАРНО-ЦЕНОВО
ЛИДЕРСТВО (cost-asymmetric oligopoly in market-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол при пазарноценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ ПРИ РАЗХОДНО-ЦЕНОВО
ЛИДЕРСТВО (cost-asymmetric oligopoly in cost-price leadership) (в микр.) –
координиран разходно-асиметричен олигопол (co-ordinated cost-asymmetric
oligopoly) (в микр.) [вж. координиран олигопол (в микр.) и разходноасиметричен олигопол (в микр.)], при който е установено разходно-ценово лидерство (в микр.) [същото като ценово лидерство на фирмата с минимален
производствен разход (в микр.)]. Негови разновидности са, първо, пазарносиметричен и разходно-асиметричен олигопол при разходно-ценово лидерство
(в микр.), и второ, пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол
при разходно-ценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ ПРИ РАЗХОДНО-ЦЕНОВО
ЛИДЕРСТВО (cost-asymmetric oligopoly in cost-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол при разходноценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-асиметричен олигопол при разходноценово лидерство (в микр.);
разходно-асиметричен олигопол при разходно-ценово лидерство (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА ПРИ ПАЗАРНОЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (cost-asymmetric oligopoly firm in market-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметрична и разходно-асиметрична олигополна фирма при пазарно-ценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА ПРИ РАЗХОДНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО* (cost-asymmetric oligopoly firm in costprice leadership) (в микр.) – фирма, влизаща в състава на координиран разходно-асиметричен олигопол при разходно-ценово лидерство (в микр.). Неин
частен случай е разходно-асиметричната дуополна фирма при разходноценово лидерство* (cost-asymmetric duopoly firm in cost-price leadership) (в
микр.).
РАЗХОДНО-АСИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА ПРИ РАЗХОДНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (cost-asymmetric oligopoly firm in cost-price
leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметрична и разходно-асиметрична олигополна фирма при
разходно-ценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетрична и разходно-асиметрична олигополна фирма при разходно-ценово лидерство (в микр.);
разходно-асиметрична олигополна фирма при разходно-ценово лидерство
(в микр.).
РАЗХОДНОЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (expenditurelyone-sided fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджетна политика (в макр.), която
едновременно е едностранна бюджетна политика (в макр.) и политика на
правителствените разходи (в макр.); провеждане на политика на правителствените разходи (в макр.) при непровеждане на данъчна политика (в макр.).
РАЗХОДНОЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (expenditurely-one-sided policy)
(ки) – във:
разходноедностранна бюджетна политика (в макр.).
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (expenseequivalent economic choice) (ки) – във:
индивидуален продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИЗБОР* (expense-equivalent consumer’s economic choice) (в теорията за икономическото потребление) – определяне от потребителя като икономическа единица на комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на
потребителните икономически блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономически продукти), предназначени за икономическо потребление, като изборът се прави измежду множество от комбинации от потребителни блага, всяка една от които (комбинации) струва на потребителя един и
същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за нейната покупка, формиран
при постоянни цени; равноразходно определяне на набора от потребителни
икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти), които
трябва да бъдат потребени според желанието на потребителя. Равният (еднаквият, постояннияг) общ паричен разход на различните комбинации от потребителни икономически блага (измежду които комбинации се прави изборът) се
дължи на обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация
количествата на едни видове потребителни блага се увеличават за сметка на
намаляването на количествата на други видове потребителни блага, като нарастването (положителният прираст) на общия паричен разход на дадената
комбинация, предизвикано от увеличаването на едните блага, се компенсира с
понижаването (с отрицателния прираст) на общия паричен разход на същата
комбинация, предизвикано от намаляването на другите блага.
Разходно-еквивалентният потребителски икономически избор представлява частен случай на разходно-еквивалентния потребителски избор*
(expense-equivalent consumer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на потребителския икономически избор и на парично-еквивалентния
икономически избор. Намира се в зависимост от разходно-еквивалентното
потребителско икономическо препочитание. Негова разновидност е продуктовият разходно-еквивалентен потребителски икономически избор. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален разходно-еквивалентен потребителски икономически избор (разходно-еквивалентен икономически избор на индивида като потребител), фирмен разходно-еквивалентен потребителски икономически избор* (firm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------expense-equivalent consumer’s economic choice) (разходно-еквивалентен икономически избор на фирмата като потребител), обществен разходноеквивалентен потребителски икономически избор* (social expenseequivalent consumer’s economic choice) (разходно-еквивалентен икономически
избор на обществото като потребител) и т.н. Ако не е посочено друго, под разходно-еквивалентен потребителски икономически избор обикновено се подразбира индивидуалният разходно-еквивалентен потребителски икономически
избор.

РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИЗБОР (expense-equivalent consumer’s economic choice) (ки) – във:
индивидуален продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ БЛАГА* (cost-equivalent substitution of the economic goods) – вж. бюджетна линия.
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ БЛАГА (cost-equivalent substitution of the economic goods) (ки) – във:
разходно-еквивалентно заместване на икономическите блага (вж. бюджетна линия);
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага.
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ БЛАГА [ИНДИВИДУАЛНО] (individual cost-equivalent substitution of the
economic goods) (ки) – във:
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално].
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (cost-equivalent substitution of the economic products) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти.
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual cost-equivalent substitution
of the economic products) (ки) – във:
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално].
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ (cost-equivalent substitution of the economic resourses) (ки) – във:
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси (вж. икономическа изокоста).
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (production economic factors costequivalent substitution) (ки) – във:
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори (вж. факторна икономическа изокоста
и факторна изокостна икономшчиска лшния).
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ С БЛАГА (cost-equivalent substitution between leisure and goods) (ки) –
във:
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на свободното
време с блага (в микр.).
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ТРУДОВИЯ С ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (labour of
physical production economic factors cost-equivalent substitution) (ки) – във:
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на трудовия
с физическия производствен икономически фактор (вж. трудово-физическа
изокостна икономическа линия).
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ С
ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (physical
of labour production economic factors cost-equivalent substitution) (ки) – във:

159

1741

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на физическия с трудовия производствен икономически фактор (вж. трудовофизическа изокостна икономическа линия).
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ
(expense-equivalent economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (expense-equivalent consumer’s economic preference) (в
теорията за икономическия избор при икономическото потребление) – желание на потребителя като икономическа единица да осъществява икономическо
потребление на определена комбинация от потребителни икономически блага
(в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството
на потребителните икономически блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономически продукти) вместо друга комбинация от потребителни икономически блага, като двете комбинации от блага струват на потребителя един и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за тяхната покупка, формиран при постоянни цени. Частен случай е на понятието за разходно-еквивалентно потребителско предпочитание* (expense-equivalent
consumer’s preference) и едновременно (съвместно) е разновидност на потребителското икономическо предпочитание и на парично-еквивалентното икономическо предпочитание. От него зависи разходно-еквивалентният потребителски икономически избор на потребителя. Негова разновидност е продуктовото разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо
предпочитание (разходно-еквивалентно икономическо предпочитание на индивида като потребител), фирмено разходно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание* (firm expense-equivalent consumer’s economic
preference) (разходно-еквивалентно икономическо предпочитание на фирмата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като потребител), обществено разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание* (social expense-equivalent consumer’s economic
preference) (разходно-еквивалентно икономическо предпочитание на обществото като потребител) и т.н. Ако не е посочено друго, под разходноеквивалентно потребителско икономическо предпочитание обикновено се
подразбира индивидуалното разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.

РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДПОЧИТАНИЕ (expense-equivalent consumer’s economic preference) (ки)
– във:
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
РАЗХОДНО-СИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ (cost-symmetric duopoly) (в микр.) –
частен случай на разходно-симетричен олигопол (в микр.), който е съставен
само от две олигополни фирми (в микр.), наречени дуополни. Разновидност е
на симетричния дуопол (в микр.).
РАЗХОДНО-СИМЕТРИЧЕН ДУOПОЛ (cost-symmetric duopoly) (ки) – във:
пазарно-асиметричен и разходно-симетричен дуoпол (в микр.);
пазарно-асиметричен и разходно-симетричен дуопол при пазарно-ценово
лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-симетричен дуoпол (в микр.) (същото като изцяло-симетричен дуопол (в микр.));
разходно-симетричен дуoпол (в микр.).
РАЗХОДНО-СИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ ПРИ ПАЗАРНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (cost-symmetric duopoly in market-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметричен и разходно-симетричен дуопол при пазарно-ценово
лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ (cost-symmetric oligopoly) (в
микр.) – олигопол (в микр.), чиито олигополни фирми (в микр.) имат еднакви
(или приблизително еднакви) криви на продуктовия пределен производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разход (в микр.) на техните икономически продукти. Разновидност е на симетричния олигопол (в микр.).
РАЗХОДНО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ (cost-symmetric oligopoly) (ки) –
във:
пазарно-асиметричен и разходно-симетричен олигопол (в микр.);
пазарно-асиметричен и разходно-симетричен олигопол при пазарноценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-симетричен олигопол (в микр.) (същото
като изцяло-симетричен олигопол (в микр.));
разходно-симетричен олигопол (в микр.).
РАЗХОДНО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ ПРИ ПАЗАРНО-ЦЕНОВО
ЛИДЕРСТВО (cost-symmetric oligopoly in market-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметричен и разходно-симетричен олигопол при пазарноценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНО-СИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА ПРИ ПАЗАРНОЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (cost-symmetric oligopoly firm in market-price
leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметрична и разходно-симетрична олигополна фирма при пазарно-ценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДНОСТ (costness) (кд) – във:
възпроизводствена икономическа разходност;
диспозиционна производствена икономическа разходност;
икономическа разходност;
инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като
резултатна разходност на икономическия ресурс);
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
интегрална специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална трудово-факторна разходност на икономическия продукт
(вж. средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална факторна разходност на икономическия продукт (вж.
факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална физическо-факторна разходност на икономическия продукт (вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като
ресурсна разходност на икономическия резултат);
парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
полезностна производствена факторна разходност на икономическия
продукт;
полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна възпроизводствена икономическа разходност;
пределна диспозиционна производствена икономическа разходност;
пределна икономическа разходност;
пределна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна разходност на икономическия ресурс);
пределна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
пределна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
пределна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
пределна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна резултатна разходност на икономическия ресурс;
пределна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна ресурсно-субстнациална икономическа разходност (същото като
пределна сметна икономическа разходност);
пределна сметна икономическа разходност;
пределна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт;
пределна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
пределна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна субстнациална икономическа разходност (същото като пределна
икономическа разходност);
пределна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна трудово-факторна разходност на икономическия продукт;
пределна факторна разходност на икономическия продукт;
пределна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна физическо-факторна разходност на икономическия продукт;
пределна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
пределна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
разходност на икономическия резултат;
резултатна разходност на икономическия ресурс;
ресурсна разходност на икономическия резултат;
ресурсно-субстанциалната икономическа разходност (същото като
сметна икономическа разходност);
сметна икономическа разходност;
специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт;
специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна възпроизводствена икономическа разходност;
средна диспозиционна производствена икономическа разходност;
средна икономическа разходност;
средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като средна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото
като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
средна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резулт;
средна полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
средна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
средна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна резултатна разходност на икономическия ресурс;
средна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ресурсно-субстанциална икономическа разходност (същото като
средна сметна икономическа разходност);
средна сметна икономическа разходност;
средна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
средна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна субстнациална икономическа разходност (същото като средна
икономическа разходност);
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт;
средна факторна разходност на икономическия продукт;
средна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна физическо-факторна разходност на икономическия продукт;
средна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
средна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
стойностна производствена факторна разходност на икономическия
продукт;
стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
субстнациална икономическа разходност (същото като икономическа разходност);
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
текуща производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
текуща специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност на
икономическия продукт);
текуща стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
текуща трудово-факторна разходност на икономическия продукт (вж.
средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт);
текуща факторна разходност на икономическия продукт (вж. факторна разходност на икономическия продукт);
текуща феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
текуща физическо-факторна разходност на икономическия продукт
(вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт);
текуща ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт);
трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
трудово-факторна разходност на икономическия продукт;
факторна разходност на икономическия продукт;
феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
физическо-факторна разходност на икономическия продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат.
РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (costness of the economic product) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
интегрална стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална трудово-факторна разходност на икономическия продукт
(вж. средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална факторна разходност на икономическия продукт (вж.
факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална физическо-факторна разходност на икономическия продукт (вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
полезностна производствена факторна разходност на икономическия
продукт;
пределна полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
пределна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт;
пределна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
пределна трудово-факторна разходност на икономическия продукт;
пределна факторна разходност на икономическия продукт;
пределна физическо-факторна разходност на икономическия продукт;
пределна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт;
средна полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
средна специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт;
средна стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт;
средна факторна разходност на икономическия продукт;
средна физическо-факторна разходност на икономическия продукт;
средна ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт;
стойностна производствена факторна разходност на икономическия
продукт;
текуща полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
текуща специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност на
икономическия продукт);
текуща стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
текуща трудово-факторна разходност на икономическия продукт (вж.
средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт);
текуща факторна разходност на икономическия продукт (вж. факторна разходност на икономическия продукт);
текуща физическо-факторна разходност на икономическия продукт
(вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт);
текуща ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт);
трудово-факторна разходност на икономическия продукт;
факторна разходност на икономическия продукт;
физическо-факторна разходност на икономическия продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт.
РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (costness of the economic result) (ки) – във:
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като
ресурсна разходност на икономическия резултат);
парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
пределна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
разходност на икономическия резултат;
ресурсна разходност на икономическия резултат;
специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото
като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
средна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резулт;
средна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
текуща производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
текуща феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат.
РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (costness of the economic
resource) (ки) – във:
инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като
резултатна разходност на икономическия ресурс);
пределна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна разходност на икономическия ресурс);
пределна резултатна разходност на икономическия ресурс;
резултатна разходност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като средна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна резултатна разходност на икономическия ресурс.
РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (costness of the economic factor) (ки) – във:
пределна продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
средна продуктова разходност на трудовия икономически фактор.
РАЗХОДНОСТ НА ТРУДОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (costness of
the labour economic factor) (ки) – във:
пределна продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
средна продуктова разходност на трудовия икономически фактор.
РАЗХОДНО-ЦЕНОВА ЛИДЕРКА (cost-price leader) (в микр.) – фирма носителка на разходно-ценово лидерство (в микр.) (същото като ценово лидерство
на фирмата с минимален производствен разход (в микр.)).
РАЗХОДНО-ЦЕНОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛКА (cost-price follower) (в микр.) –
същото като фирма, разходно-приемаща цената (в микр.).
РАЗХОДНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (cost-price leadership) (в микр.) – тип
ценово лидерство (в микр.), принадлежащо на олигополната фирма (в микр.),
която измежду всички фирми на координиран асиметричен олигопол (coordinated asymmetric oligopoly) (в микр.) [вж. координиран олигопол (в микр.) и
асиметричен олигопол (в микр.)] (при постоянни други условия) има найнисък продуктов пределен производствен разход (в микр.); същото като ценово
лидерство на фирмата с минимален производствен разход (в микр.). Неин
частен случай е разходно-ценовото лидерство при асиметричен дуопол (в
микр.). При разходно-ценовото лидерство при асиметричния дуопол специфични характеристики придобиват: кривата на продуктовия пределен производствен разход на дуополната фирма при разходно-ценово лидерство
(product marginal production costs curve of duopoly firm in cost-price leadership)
(в микр.); кривата на продуктовия среден производствен разход на дуополната фирма при разходно-ценово лидерство (product average production costs
curve of duopoly firm in cost-price leadership) (в микр.); кривата на продукто173
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вото търсене на дуополната фирма при разходно-ценово лидерство
(product demand curve of duopoly firm in cost-price leadership) (в микр.); кривата на продуктовия среден приход на дуополната фирма при разходноценово лидерство (product average revenue curve of duopoly firm in cost-price
leadership) (в микр.); кривата на продуктовия пределен приход на дуополната фирма при разходно-ценово лидерство (product marginal revenue curve
of duopoly firm in cost-price leadership) (в микр.); микроикономическо продуктовопазарно равновесие на дуополната фирма при разходно-ценово лидерство (microeconomic product-market equilibrium of duopoly firm in cost-price
leadership) (в микр.); пазарната крива на продуктовото търсене на дуопола
при разходно-ценово лидерство (market product-demand curve of duopoly in
cost-price leadership); кривата на продуктовия среден приход на дуопола при
разходно-ценово лидерство (product average revenue curve of duopoly in costprice leadership) (в микр.); точката на микроикономическото продуктовопазарно равновесие на разходно-ценовата лидерка на дуопола
(microeconomic product-market equilibrium point of duopoly cost-price leader) (в
микр.); точката на микроикономическото продуктовопазарно равновесие
на разходно-ценовата последователка на дуопола (microeconomic productmarket equilibrium point of duopoly cost-price follower) (в микр.); микроикономическото продуктовопазарно равновесие на разходно-ценовата последователка на дуопола (microeconomic product-market equilibrium of duopoly costprice follower) (в микр.).
РАЗХОДНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (cost-price leadership) (ки) – във:
пазарно-асиметрична и разходно-асиметрична олигополна фирма при
разходно-ценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-асиметричен дуопол при разходно-ценово
лидерство (в микр.);
пазарно-симетричен и разходно-асиметричен олигопол при разходноценово лидерство (в микр.);
пазарно-симетрична и разходно-асиметрична олигополна фирма при разходно-ценово лидерство (в микр.);разходно-асиметричен олигопол при разходно-ценово лидерство (в микр.);
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуопол при разходноценово лидерство (в микр.);
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол при разходноценово лидерство (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходно-асиметричен дуопол при разходно-ценово лидерство (в микр.);
разходно-асиметрична олигополна фирма при разходно-ценово лидерство
(в микр.);
разходно-ценово лидерство (в микр.).
РАЗХОДЯЩ /ДИВЕРГЕНТЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (divergent
economic process) – вж. икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩ /ДИВЕРГЕНТЕН/ МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТОВОПАЗАРЕН ПРОЦЕС* (divergent microeconomic product-market process)
(в микр.) (*) – пазарен процес, при който пазарната продуктова цена (в микр.)
и обемът на определен вид икономически продукт чрез взривни колебания се
отдалечават от точката на равновесието между пазарното продуктово търсене (в микр.) и пазарното продуктово предлагане (в микр.), т.е. от точката на
микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.). Това означава, че пазарната продуктова цена се отдалечава от равновесната пазарна продуктова цена (в микр.), а търгуваният обем на продукта – от равновесното количество на продукта (в микр.). Вж. сходящ микроикономически продуктовопазарен процес (в микр.).
РАЗХОДЯЩ /ДИВЕРГЕНТЕН/ МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС
(divergent microeconomic process) (ки) – във:
разходящ микроикономически продуктовопазарен процес (в микр.).
РАЗХОДЯЩ ПАЯЖИНООБРАЗЕН МОДЕЛ НА КОМПЛЕКСНОТО
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО РАВНОВЕСИЕ (divergent cobweb model of
complex internal and external equilibrium) (ки) – във:
колебателно-разходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно и външно равновесие (в межд.);
монотонно-разходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.).
РАЗХОДЯЩ /ДИВЕРГЕНТЕН/ ПРОДУКТОВОПАЗАРЕН ПРОЦЕС
(divergent product-market process) (ки) – във:
разходящ микроикономически продуктовопазарен процес (в микр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (divergent
fiscal policy) (в макр.), разходящо бюджетно комбиниране (в макр.), (*) –
бюджетна политика (в макр.), чрез която се извършва отдалечаване на мак175

1757

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роикономиката (чрез нарастващи порции на въздействие) от потенциалната
граница на брутния вътрешен продукт (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА*
(divergent fiscal-monetary policy) (в межд.), разходящо /дивергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.), (*) – комбинирано прилагане на бюджетна политика (в макр.) и парична политика (в макр.) [вж. бюджетнопарично комбиниране (в макр.)], като абсолютното значение на тяхното общо
въздействие върху макроикономиката постепенно нараства във времето.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
(divergent fiscal-monetary policy) (ки) – във:
колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
разходяща /дивергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.);
разходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДИНАМИЧНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (divergent dynamic regulability of the
economic system) (*) – способност или свойство на икономическата система
[която може бъде статична икономическа система (в частност – статична
система на икономическо регулиране) или динамична икономическа система
(в частност –динамична система на икономическо регулиране)] да приема и
преработва изработени от астатично-ситуирани икономически регулатори
(т.е. от динамични икономически регулатори, които могат да бъдат статичнореагиращи динамични икономически регулатори или астатично-реагиращи
динамични икономически регулатори) вътрешни или външни регулиращи икономически въздействия, които целенасочено, под формата на разходящоиндуциращи импулси, коригират нейното поведение. Представлява дестабилизираща (хомеостатично-неподдържаща) динамична регулируемост на икономическата система. Вж. динамична регулируемост на икономическата система.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (divergent uniformity of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице
разходимост на бюджетната политика (в макр.) и едностранност на бюджетната политика (в макр.).
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (divergent uniformity of the policy) (ки) – във:
разходяща едностранност на бюджетната политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА
ПОЛИТИКА* (divergent-monotype condition of the fiscal policy) (в макр.) (*) –
икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице разходимост на бюджетната политика (в макр.) и еднотипност на бюджетната политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(divergent-monotype condition of the policy) (ки) – във:
разходяща еднотипност на бюджетната политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ КОЛЕБАТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (divergent oscillating /oscillatory/ function
of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на разходящата /дивергентната/
функция на икономическото регулиране и на колебателната функция на икономическата регулиране. Относно нейните свойства вж. разходящодействуваща /дивергентно-действуваща/ отрицателна обратна икономическа връзка.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (divergent multiformity of the fiscal policy) (в макр.) (*) –
икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице разходимост на бюджетната политика (в макр.) и многостранност на
бюджетната политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (divergent multiformity of the policy) (ки) – във:
разходяща многостранност на бюджетната политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (divergent monotonous /monotone/ function
of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на разходящата /дивергентната/
функция на икономическо регулиране и на монотонната функция на икономическа регулиране. Относно нейните свойства вж. разходящо-действуваща
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------/дивергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка. Има
две разновидности: разходяща /дивергентна/ нарастващо-монотонна функция
на икономическото регулиране и разходяща /диверегентна/ понижаващомонотонна функция на икономическото регулиране.

РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (divergent monotonous /monotone/ function
of the economic regulation) (ки) – във:
разходяща /дивергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /диверегентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ НАРАСТВАЩО-МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (divergent increasinglymonotonous /increasingly-monotone/ function of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на разходящата /дивергентната/ функция на икономическото регулиране и на нарастващо-монотонната функция на икономическата регулиране. Относно нейните свойства вж. разходящо-действуваща /дивергентнодействуваща/ нарастващо-положителна обратна икономическа връзка.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ПОЛИТИКА (divergent policy) (ки) – във:
колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
разходяща /дивергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.);
разходяща бюджетна политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ (divergent two-sidedity)
(ки) – във:
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the fiscal-exchange-rate policy)
(в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост
на макроикономическата политика (в межд.) и двустранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(divergent two-sidedity of the policy) (ки) – във:
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the fiscal-exchange-rate policy)
(в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост
на макроикономическата политика (в межд.) и двустранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent two-sidedity of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(divergent two-sidedity of the policy) (ки) – във:
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ (divergent onesidedity) (ки) – във:
разходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща едностранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent one-sidedity of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (divergent one-sidedity of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.) и едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergent one-sidedity of the macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост
на макроикономическата политика (в межд.) и едностранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent one-sidedity of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).

181

1763

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (divergent one-sidedity of the policy) (ки) – във:
разходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща едностранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ (divergent monotypeness) (ки) – във:
разходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща еднотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent monotypeness of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (divergent monotypeness of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.) и еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergent monotypeness of the macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост
на макроикономическата политика (в межд.) и еднотипност на макроикономическата политика (в межд.).
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent monotypeness of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(divergent monotypeness of the policy) (ки) – във:
разходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща еднотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ (divergent combinedity) (ки) – във:
разходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent combinedity of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.). Проявява се като разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (divergent combinedity of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице разходи183
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост на бюджетно-паричната политика (в межд.) и комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.). Проявява се като разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergent combinedity of the macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост
на макроикономическата политика (в межд.) и комбинираност на макроикономическата политика (в межд.). Нейни разновидности са разходящата
двустранност на макроикономическата политика (в межд.) и разходящата
многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent combinedity of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
Проявява се като разходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (divergent combinedity of the policy) (ки) – във:
разходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (divergent macroeconomic policy) (в межд.), разходящо макроикономическо комбиниране (в межд.), (*) – макроикономическа политика (в макр.),
чрез която се извършва отдалечаване на икономиката (чрез нарастващи порции на въздействие) от потенциалната граница на брутния вътрешен продукт
(в макр.) (вж. граница на потенциалния икономически продукт).
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА
/ДИВЕРГЕНТНА/
МНОГОСТРАННОСТ
(divergent
multiformity) (ки) – във:
разходяща многостранност на макроикономическата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergent multiformity of the
macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице
разходимост на макроикономическата политика (в межд.) и многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (divergent multiformity of the policy) (ки) – във:
разходяща многостранност на макроикономическата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ПОЛИТИКА (divergent policy) (ки) – във:
разходяща макроикономическа политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА
/ДИВЕРГЕНТНА/
ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННА
ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (divergent decreasingly-monotonous /decreasingly-monotone/ function of the economic regulation) в
икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно
разновидност на разходящата /дивергентната/ функция на икономическото
регулиране и на понижаващо-монотонната функция на икономическата регулиране. Относно нейните свойства вж. разходящо-действуваща /дивергентнодействуваща/ понижаващо-положителна обратна икономическа връзка.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ (divergent polytypeness) (ки) – във:
разходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА
ПОЛИТИКА* (divergent polytypeness of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице разходимост на бюджетната политика (в макр.) и разнотипност на бюджетната политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent polytypeness of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (divergent polytypeness of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.) и разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (divergent polytypeness of the macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост
на макроикономическата политика (в межд.) и разнотипност на макроикономическата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (divergent polytypeness of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(divergent polytypeness condition of the policy) (ки) – във:
разходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (divergent regulability of the economic system) (*) –
една от разновидностите на икономическата регулируемост (на регулируемостта на икономическата система); способност или още свойство на икономическата система (в частност – на системата на икономическо регулиране, респ. на системата на икономическо управление) да произвежда коригиращи въздействия (обективно-възникващи или субективно-създавани), които
постепенно привеждат икономическото поведение на системата към безкрайна
граница, като още в течение на този процес то се дестабилизира. Ето защо разходящата регулируемост прави икономическата система неустойчива (нестабилна). Нейни разновидности са вътрешната разходяща регулируемаст на
икономическата система (вътрешната дивергентна регулируемаст на икономическата система) и външната разходяща регулируемаст на икономическата система (външната дивергентна регулируемаст на икономическата
система). Други разновидности са още разходяща /дивергентна/ статична
регулируемост на икономическата система и разходяща /дивергентна/ динамична регулируемост на икономическата система. Вж. неустойчивост
/нестабилност/ на икономическата система.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (divergent regulability of the economic system) (ки) –
във:
външна разходяща регулируемаст на икономическата система;
вътрешна разходяща регулируемаст на икономическата система;
разходяща /дивергентна/ регулируемост на икономическата система;
разходяща /дивергентна/ динамична регулируемост на икономическата
система;
разходяща /дивергентна/ статична регулируемост на икономическата
система.
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ СТАТИЧНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (divergent static regulability of the
economic system) (*) – способност или свойство на икономическата система
[която може бъде статична икономическа система (в частност – статична
система на икономическо регулиране) или динамична икономическа система
(в частност – динамична система на икономическо регулиране)] да приема и
преработва изработени от статични икономически регулатори (от статични
регулиращи икономически подсистеми, от статично-ситуирани икономически
регулатори) вътрешни или външни регулиращи икономически въздействия,
които целенасочено, под формата на разходящо-индуциращи импулси, коригират нейното поведение. Представлява дестабилизираща (хомеостатичнонеподдържаща) статична регулируемост на икономическата система. Вж. и
статична регулируемост на икономическата система.
РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО
РЕГУЛИРАНЕ* (divergent function of the economic regulation) в икономическа
система с пропорционално преобразуване (*) – такава разновидност на функцията на икономическото регулиране z = Ry, която се конституира при функционирането на разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ обратна
икономическа връзка (с оператор за пропорционално преобразуване R на регулиращата икономическа подсистема R на системата на икономическо регулиране S, абсолютното значение на който е равно или по-голямо от единица,
т.е. |R| ≥ 1) (т.е. R е оператор за тъждествено преобразуване или е оператор
за усилващо преобразуване) при положителен оператор T на регулируемата
икономическа подсистема T. С z е означен изходът на регулиращата икономическа подсистема, а с y – изходът на системата S. Представлява функция на
разходящото /дивергентното/ икономическо регулиране. На нея съответствува
система на разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране, значението на
чието поведение, представено от нейния изход y, ускорено нараства или ускорено намалява с всеки следващ функционален цикъл на икономическото регулиране (като резултат от действието на последователно свързаните права и обратна икономическа връзка), тъй като системата акумулира изработваните от
регулиращата икономическа подсистема непрекъснато увеличаващи се по абсолютната си величина положителни или отрицателни импулси. Когато броят
на функционалните цикли клони към безкрайност, величината на изработваните от регулиращата икономическа подсистема R импулси клони към плюс или
минус безкрайност. В зависимост от това, дали значението на оператора за об188
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратна връзка R е положителна или е отрицателна величина, се разграничават
разходяща /дивергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране
и разходяща /дивергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране.

РАЗХОДЯЩА /ДИВЕРГЕНТНА/ ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО
РЕГУЛИРАНЕ (divergent function of the economic regulation) (ки) – във:
разходяща /дивергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ функция на икономическото регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ БЮДЖЕТНО КОМБИНИРАНЕ* (divergent fiscal combination) (в макр.) – същото като разходяща бюджетна политика (в макр.).
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ* (divergent fiscal-monetary combination) (в межд.) – същото като разходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ (divergent fiscal-monetary combination) (ки) – във:
колебателно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
монотонно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
разходящо /дивергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.)
(същото като разходяща бюджетно-парична политика (в межд.)).
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (divergent dynamic economic regulation) – същото като разходящо динамично регулиране на икономическата система.
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (divergent dynamic economic regulation) (ки) – във:
разходящо /дивергентно/ динамично икономическо регулиране (разходящо динамично регулиране на икономическата система);
система на разходящо динамично икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (divergent dynamic regulation on the
economic system), разходящо динамично икономическо регулиране, дивергентно статично икономическо регулиране, дестабилизиращо динамично
икономическо регулиране, (*) – динамично регулиране на икономическата
система [която може бъде статична икономическа система (в частност –
статична система на икономическо регулиране) или динамична икономическа
система (в частност – динамична система на икономическо регулиране)], което чрез постепенно нарастващи по абсолютното си значение въздействия
(обективно-възникващи или субективно-създавани в системата) с помощта на
разходящо-действуващата обратна икономическа връзка, но при астатичноситуирани икономически регулатори (т.е. при динамични икономически регулатори, които могат да бъдат статично-реагиращи динамични икономически
регулатори или астатично-реагиращи динамични икономически регулатори),
коригира функционирането на регулируемата икономическа подсистема, като
последната от своя страна има способността да ги приема и преработва. В резултат на това поведението на регулируемата икономическа подсистема, както
и това на икономическата система като цяло, са подложени на допълнителни
изменения, които я отклоняват от нейното предвидено, респ. от нейното програмирано икономическо поведение. На това положение съответствува системата на разходящо динамично икономическо регулиране, т.е. системата на
дивергентно динамично икономическо регулиране или още системата на дестабилизиращо динамично икономическо регулиране. Негови разновидности са
вътрешното разходящо динамично регулиране на икономическата система и
външното разходящо динамично регулиране на икономическата система. Могат да се разграничат още разходящо статично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система* (divergent statically-reacting dynamic
regulation on the economic system) и разходящо астатично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система* (divergent astatically-reacting
dynamic regulation on the economic system). Според обекта на икономическото
регулиране (регулируемата икономическа подсистема) се разграничават разхо190
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дящо динамично регулиране на статични икономически системи*
(divergent dynamic regulation on the static economic systems) и разходящо динамично регулиране на динамични икономически системи* (divergent dynamic
regulation on the dynamic economic systems) и техните разновидности.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (divergent dynamic regulation on the economic system) (ки) – във:;
външно разходящо динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо динамично регулиране на икономическата система;
разходящо /дивергентно/ динамично регулиране на икономическата система.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(divergent economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – икономическо регулиране, което се осъществява при разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ обратна икономическа връзка (с
оператор за пропорционално преобразуване R на регулиращата икономическа
подсистема R, абсолютното значение на който е равно или по-голямо от единица, т.е. |R| ≥ 1) (т.е. R е оператор за тъждествено преобразуване или е оператор за усилващо преобразуване), в система на икономическо регулиране (в
регулаторна икономическа система) S с положителен оператор T на регулируемата икономическа подсистема T. Едно от разновидностите на икономическото регулиране. Разходящо-действуващата обратна връзка е механизмът на
разходящото икономическо регулиране. Тогава изходът z на регулиращата
икономическа подсистема R на системата S се конституира като разходяща
/дивергентна/ функция на икономическото регулиране z = Ry, където y е изходът на регулируемата икономическа подсистема на системата S. То е присъщо
на системата на разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране. При разходящото икономическо регулиране значението на поведението на системата
S, представено от нейния изход y, ускорено нараства или ускорено намалява с
всеки следващ функционален цикъл на икономическото регулиране (като резултат от действието на последователно свързаните права и обратна икономическа връзка), тъй като системата акумулира изработваните от регулиращата
икономическа подсистема непрекъснато увеличаващи се по абсолютната си
величина положителни или отрицателни импулси. В зависимост от това, дали
значението на оператора за обратна връзка R е положителна или е отрицателна
191
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------величина, се разграничават разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо
регулиране и разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране.

РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(divergent economic regulation) (ки) – във:
разходящо /дивергентно/ динамично икономическо регулиране (същото
като разходящо динамично регулиране на икономическата система);
разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране:
разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране:
разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо регулиране:
разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране:
разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране:
разходящо /дивергентно/ статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система);
система на външно разходящо икономическо регулиране (вж. външна
разходяща регулируемост на икономическата система):
система на вътрешно разходящо икономическо регулиране (вж. вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система):
система на разходящо динамично икономическо регулиране:
система на разходящо икономическо регулиране:
система на разходящо колебателно икономическо регулиране:
система на разходящо монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо статично икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ КОЛЕБАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ* (divergent oscillating /oscillatory/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на разходящото /дивергентното/ икономическо регулиране и на
колебателното икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж. разходящо-действуваща /разходящо-действуваща/ отрицателна обратна икономическа връзка.
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File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ КОЛЕБАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ (divergent oscillating /oscillatory/ economic regulation) (ки) –
във:
разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране:
система на разходящо колебателно икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ КОМБИНИРАНЕ (divergent combination)
(ки) – във:
колебателно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
монотонно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
разходящо /дивергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.)
(същото като разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
разходящо /дивергентно/ макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като разходяща макроикономическа политика (в межд.));
разходящо бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като разходяща бюджетна политика (в макр.)).
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (divergent macroeconomic combination) (в межд.) – същото като разходяща макроикономическа политика (в межд.).
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ* (divergent monotonous /monotone/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на разходящото /дивергентното/ икономическо регулиране и на
монотонното икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж. разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка. Има две разновидности: разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране и разходящо /дивертентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ (divergent monotonous /monotone/ economic regulation) (ки) –
във:
разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо регулиране:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране:
разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ НАРАСТВАЩО-МОНОТОННО ИКО(divergent
increasingly-monotonous
НОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ*
/increasingly-monotone/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на разходящото
/дивергентното/ икономическо регулиране и на нарастващо-монотонното
икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж: разходящодействуваща /дивергентно-действуваща/ нарастващо-положителна обратна
икономическа връзка.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ НАРАСТВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ
(divergent
increasingly-monotonous
/increasingly-monotone/ economic regulation) (ки) – във:
разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ*
(divergent
decreasingly-monotonous
/decreasingly-monotone/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на разходящото
/дивергентното/ икономическо регулиране и на понижаващо-монотонното
икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж. разходящодействуваща /дивергентно-действуваща/ понижаващо-положителна обратна икономическа връзка.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ
(divergent
decreasingly-monotonous
/decreasingly-monotone/ economic regulation) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране:
система на разходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (divergent regulation on the economic system) (ки) – във:
външно разходящо регулиране на икономическата система (вж. външна разходяща регулируемост на икономическата система);
външно разходящо статично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо регулиране на икономическата система (вж.
вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система; същото като вътрешна дивергентна регулируемост на икономическата система);
вътрешно разходящо статично регулиране на икономическата система;
разходящо /дивергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
разходящо /дивергентно/ статично регулиране на икономическата система.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (divergent static economic regulation) – същото като разходящо
статично регулиране на икономическата система.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (divergent static economic regulation) (ки) – във:
разходящо /дивергентно/ статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система).
система на разходящо статично икономическо регулиране.
РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (divergent static regulation on the economic
system), разходящо статично икономическо регулиране, дивергентно статично икономическо регулиране, дестабилизиращо статично икономическо регулиране, (*) – статично регулиране на икономическата система
[която може бъде статична икономическа система (в частност – статична
система на икономическо регулиране) или динамична икономическа система
(в частност – динамична система на икономическо регулиране)], което чрез
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постепенно нарастващи по абсолютното си значение въздействия (обективновъзникващи или субективно-създавани в системата) с помощта на разходящодействуващата обратна икономическа връзка, но при статично-ситуирани
икономически регулатори (т.е. при статични икономически регулатори, в т.ч.
и при собствено-статични икономически регулатори и статично-реагиращи
статични икономически регулатори), коригира функционирането на регулируемата икономическа подсистема, като последната от своя страна има способността да ги приема и преработва. В резултат на това поведението на регулируемата икономическа подсистема, както и това на икономическата система
като цяло, са подложени на допълнителни изменения, които я отклоняват от
нейното предвидено, респ. от нейното програмирано икономическо поведение.
На това положение съответствува системата на разходящо статично икономическо регулиране, т.е. системата на дивергентно статично икономическо
регулиране или още системата на дестабилизиращо статично икономическо
регулиране. Негови разновидности са вътрешното разходящо статично регулиране на икономическата система и външното разходящо статично регулиране на икономическата система. Могат да се разграничат още разходящо
собствено-статично регулиране на икономическата система* (divergent
properly-static regulation on the economic system) и разходящо статичнореагиращо статично регулиране на икономическата система* (divergent
statically-reacting static regulation of the economic system). Според това как е ситуиран обектът на икономическото регулиране се разграничават разходящо
статично регулиране на статични икономически системи* (divergent static
regulation on the static economic systems) и разходящо статично регулиране
на динамични икономически системи* (divergent static regulation on the
dynamic economic systems) и техните разновидности.

РАЗХОДЯЩО /ДИВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (divergent static regulation on the economic
system) (ки) – във:
външно разходящо статично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо статично регулиране на икономическата система;
разходящо /дивергентно/ статично регулиране на икономическата система.
РАЗХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/ДИВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
НАРАСТВАЩО-ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗ196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ВРЪЗКА* (divergently-active increasingly-positive economic retroaction /feedback/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на нарастващо-положителната обратна икономическа връзка и на разходящо-действуващата /дивергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка в система на икономическо регулиране (в регулаторна икономическа система) S. Притежава три свойства. Първо, входните и
изходните въздействия на регулиращата подсистема R са положителни величини. Второ, операторът за пропорционално преобразувание R на регулиращата икономическа подсистема R на системата S има положително значение
(R > 0) и затова на разходящото нарастване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S отговаря разходящо нарастване на
изхода z на регулиращата икономическа подсистема R, т.е. има разходящо нарастване на допълнителния вход ∆x = z на регулируемата подсистема T (изразявано чрез допълнителните положителни прирасти, подавани на и произвеждани от регулиращата подсистема на всеки функционален цикъл на икономическото регулиране). Трето, абсолютното значение на оператора за обратна
икономическа връзка е равно или е по-голямо от единица (|R| ≥ 1) (т.е. R е или
оператор за усилващо преобразуване, или е оператор за тъждествено преобразуване), значението на поведението (изходът y) на системата на икономическо регулиране S е безкрайна положителна величина и тя е границата на сумата
от изходните положителни въздействия на системата, индуцирани от всички
(на брой безкрайно много) функционални цикли на разходящото икономическо регулиране. Предполага се, че операторът T на регулируемата икономическа подсистема е положителен. На разходящо-действуващата нарастващоположителна обратна икономическа връзка отговарят разходящата
/дивергентната/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране, разходящото /дивергентното/ нарастващо-монотонно икономическо
регулиране и системата на разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно
икономическо регулиране. Системата на разходящото нарастващо-монотонно
икономическо регулиране S е показана на фиг. 1, където yk е дискретната функция на поведението (изхода) на системата в зависимост от броя k на осъществените функционални цикли на икономическото регулиране, k – номерът на
поредния функционален цикъл на икономическото регулиране (k = 1, 2, …, ∞),
y0 – изходът на икономическата система S преди осъществяването на първия
функционален цикъл на икономическото регулиране (обикновено при постоянни други условия той е равен на произведението на входа на системата на
икономическото регулиране със значението на оператора за права икономи197
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа връзка на регулируемата икономическа подсистема, т.е. y0 = Tx); ye – е
означено изходното състояние на икономическата система S, от което тя се
отдалечава в резултат на разходящото нарастващо-монотонно регулиране.
Изход на икономическата система

yk
yk

y0
ye

0

1

2

3

k

Брой функционални цикли на
икономическото регулиране

Фиг. 1. Статична система на разходящо (дивергентно) нарастващо-монотонно статично икономическо регулиране

РАЗХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/ДИВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (divergently-active economic
retroaction /feed-back/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – такава разновидност на обратната икономическа връзка в системата на икономическо регулиране (в регулаторната икономическа система)
S, при която абсолютното значение на оператора за обратна икономическа
връзка (на оператора за пропорционално преобразуване R на регулиращата
икономическа подсистема R на системата S) е равно или по-голямо от единица (|R| ≥ 1) (т.е. R е оператор за тъждествено преобразуване или е оператор
за усилващо преобразуване) при положителен оператор T на регулируемата
икономическа подсистема T (фиг. 1). Тогава значението на поведението (изходът) y на системата на икономическо регулиране S е безкрайна величина y0
(положителна или отрицателна), т.е. границата y0 на сумата от изходните въз198
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------действия на системата, индуцирани от всички (на брой безкрайно много) функционални цикли на икономическото регулиране, е безкрайна (в случай че входът x на системата S не е нулев). Поведението на икономическата система S е
разходящо, то итеративно клони към безкрайната граница y0: разходящодействуващата (дивергентно-действуващата) обратна икономическа връзка
формира безкрайна граница на икономическото регулиране.

x

∑

y

T

|R|≥1
Фиг. 1. Блок схема на система на икономическо регулиране
(на двуравнищен икономически синтез, изграден от регулируема и регулираща икономическа подсистема) със разходящо (дивергентно) действуваща обратна връзка

При разходящо-действуващата обратна връзка изходът z на регулиращата икономическа подсистема R се конституира като разходяща /дивергентна/ функция на икономическото регулиране z = Ry. Затова разходящо-действуващата
обратна връзка е механизмът за осъществяването на разходящото
/дивергентното/ икономическо регулиране. То е присъщо на системата на
разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране. При разходящото икономическо регулиране значението на поведението на системата S, представено от
нейния изход y, ускорено нараства или ускорено намалява с всеки следващ
функционален цикъл на икономическото регулиране (като резултат от действието на последователно свързаните права и обратна икономическа връзка),
тъй като системата акумулира изработваните от регулиращата икономическа
подсистема непрекъснато увеличаващи се по абсолютната си величина положителни или отрицателни импулси. Когато броят на функционалните цикли
клони към безкрайност, величината на изработваните от регулиращата икономическа подсистема R импулси клони към плюс или към минус безкрайност. В
зависимост от това, дали значението на оператора за обратна връзка R е положителна или е отрицателна величина, се разграничават разходящодействуваща /дивергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка и разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ отрицателна
обратна икономическа връзка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/ДИВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (divergently-active economic
retroaction /feed-back/) (ки) – във:
оператор за разходящо-действуваща обратна икономическа връзка;
разходящо-действуваща
/дивергентно-действуваща/
нарастващоположителна обратна икономическа връзка;
разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ обратна икономическа връзка;
разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ отрицателна обратна икономическа връзка;
разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка;
разходящо-действуваща
/дивергентно-действуваща/
понижаващоположителна обратна икономическа връзка.
РАЗХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/ДИВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (divergentlyactive negative economic retroaction /feed-back/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на отрицателната обратна икономическа връзка и на разходящо-действуващата
/диверегентно-действуващата/ обратна икономическа връзка в системата
на икономическо регулиране (в регулаторната икономическа система) S (фиг.
1). Системата на разходящото колебателно икономическо регулиране S е показана на фиг. 1, където yk е дискретната функция на поведението (изхода) на
системата в зависимост от броя k на осъществените функционални цикли на
икономическото регулиране, k – номерът на поредния функционален цикъл на
икономическото регулиране (k = 1, 2, …, ∞), y0 – изходът на икономическата
система S преди осъществяването на първия функционален цикъл на икономическото регулиране (обикновено при постоянни други условия той е равен
на произведението на входа на системата на икономическото регулиране със
значението на оператора за права икономическа връзка на регулируемата
икономическа подсистема, т.е. y0 = Tx); ye – изходното състояние на икономическата система S, от което тя се отдалечава в резултат на разходящото колебателно регулиране. Притежава две свойства. Първо, операторът за пропорционално преобразувание R на регулиращата икономическа подсистема R на
системата S има отрицателно значение (R < 0) и затова на разходящото нарастване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отговаря разходящо намаляване на изхода z на регулиращата икономическа
подсистема R, т.е. има разходящо намаляване на допълнителния вход ∆x = z на
регулируемата подсистема T, а на разходящото намаляване на изхода на регулируемата икономическа подсистема отговаря разходящо увеличаване на изхода на регулиращата икономическа подсистема, т.е. има разходящо увеличаване на допълнителния им вход на регулируемата подсистема. Второ, абсолютното значение на оператора за обратна икономическа връзка е равно или
по-голямо от единица (|R| ≥ 1) (т.е. R е или оператор за усилващо преобразуване, или е оператор за тъждествено преобразуване), значението на поведението (изходът y) на системата на икономическо регулиране S е безкрайна величина (положителна или отрицателна) и тя е границата на сумата от изходящите
въздействия на системата, индуцирани от всички (на брой безкрайно много)
функционални цикли на разходящото икономическо регулиране. Предполага
се, че операторът T на регулируемата икономическа подсистема е положителен. На разходящо-действуващата отрицателна обратна икономическа връзка
отговарят разходяща /дивергентна/ колебателна функция на икономическото
регулиране, разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране и
система на разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изход на икономическата система
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y0
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k

Брой функционални цикли на
икономическото регулиране

Фиг. 1. Статична система на разходящо (дивергентно) колебателно статично икономическо регулиране

РАЗХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/ДИВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (divergentlyactive positive economic retroaction /feed-back/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на положителната обратна икономическа връзка и на разходящо-действуващата
/дивергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка в системата на
икономическо регулиране (в регулаторната икономическа система) S. Притежава две свойства. Първо, операторът за пропорционално преобразувание R
на регулиращата икономическа подсистема R на системата S има положително значение (R > 0) и затова на разходящото нарастване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S отговаря разходящо нарастване на изхода z на регулиращата икономическа подсистема R, т.е. има
разходящо нарастване на допълнителния вход ∆x = z на регулируемата подсистема T, а на разходящото намаляване на изхода на регулируемата икономическа подсистема отговаря разходящо намаляване на изхода на регулиращата
икономическа подсистема, т.е. има разходящо намаляване на допълнителния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вход на регулируемата подсистема. Второ, абсолютното значение на оператора за обратна икономическа връзка е равно или по-голямо от единица (|R| ≥ 1)
(т.е. R е или оператор за усилващо преобразуване, или е оператор за
тъждествено преобразуване), значението на поведението (изходът y) на
системата на икономическо регулиране S е безкрайна величина (положителна
или отрицателна), т.е. границата на сумата от изходните въздействия на
системата, индуцирани от всички (на брой безкрайно много) функционални
цикли на икономическото регулиране е безкрайна. Предполага се, че
операторът T на регулируемата икономическа подсистема е положителен. На
разходящо-действуващата положителна обратна икономическа връзка
отговарят разходяща /дивергентна/ монотонна функция на икономическото
регулиране, разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо регулиране и
система на разходящо /диергентно/ монотонно икономическо регулиране. От
своя страна разходящо-действуващата положителна обратна икономическа
връзка има две разновидности – разходящо-действуваща /дивергентнодействуваща/ нарастващо-положителна обратна икономическа връзка и
разходящо-действуваща
/дивергентно-действуваща/
понижаващоположителна обратна икономическа връзка.

РАЗХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/ДИВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (divergentlyactive positive economic retroaction /feed-back/) (ки) – във:
разходящо-действуваща
/дивергентно-действуваща/
нарастващоположителна обратна икономическа връзка;
разходящо-действуваща /дивергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка;
разходящо-действуваща
/дивергентно-действуваща/
понижаващоположителна обратна икономическа връзка.
РАЗХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/ДИВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ПОНИЖАВАЩО-ПОЛОЖИТЕЛНА
ОБРАТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ВРЪЗКА* (divergently-active decreasingly-positive economic retroaction /feedback/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на понижаващо-положителната обратна икономическа връзка и на разходящо-действуващата /дивергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка в системата на икономическо регулиране (в регулаторната икономическа система) S. Притежава три свойства. Първо,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------входните и изходните въздействия на регулиращата подсистема R са отрицателни величини. Второ, операторът за пропорционално преобразувание R на
регулиращата икономическа подсистема R на системата S има положително
знамение (R > 0) и затова на разходящото намаляване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S отговаря разходящо намаляване на изхода z на регулиращата икономическа подсистема R, т.е. има разходящо намаляване на допълнителния вход ∆x = z на регулируемата подсистема T (изразявано чрез допълнителните отрицателни прирасти, подавани на и
произвеждани от регулиращата подсистема на всеки функционален цикъл на
икономическото регулиране). Трето, абсолютното значение на оператора за
обратна икономическа връзка е равна или по-голяма от единица (|R| ≥ 1) (т.е. R
е или оператор за усилващо преобразуване, или е оператор за тъждествено
преобразуване), значението на поведението (изходът y) на системата на икономическо регулиране S е безкрайна отрицателна величина и тя е границата на
сумата от изходните отрицателни въздействия на системата, индуцирани от
всички (на брой безкрайно много) функционални цикли на разходящото икономическо регулиране. Предполага се, че операторът T на регулируемата икономическа подсистема е положителен. На разходящо-действуващата понижаващо-положителна обратна икономическа връзка отговарят разходящата
/дивергентната/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране, разходящото /дивергентното/ понижаващо монотонно икономическо
регулиране и системата на разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно
икономическо регулиране. Системата на разходящото понижаващо-монотонно
икономическо регулиране S е показана на фиг. 1, където yk е дискретната функция на поведението (изхода) на системата в зависимост от броя k на осъществените функционални цикли на икономическото регулиране, k – номерът на
поредния функционален цикъл на икономическото регулиране (k = 1, 2, …, ∞),
y0 – изходът на икономическата система S преди осъществяването на първия
функционален цикъл на икономическото регулиране (обикновено при постоянни други условия той е равен на произведението на входа на системата на
икономическото регулиране със значението на оператора за права икономическа връзка на регулируемата икономическа подсистема, т.е. y0 = Tx); ye – е означено изходното състояние на икономическата система S, от което тя се отдалечава в резултат на разходящото понижаващо-монотонно регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изход на икономическата система
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Фиг. 1. Статична система на разходящо понижаващомонотонно статично икономическо регулиране

РАЗХОДЯЩО-КОЛЕБАТЕЛНО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА
ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (divergently-oscillatorlyself-regulative lagging dynamic economic system), дестабилизиращоколебателно-саморегулираща се лагова динамична икономическа система, – саморегулираща се лагова динамична икономическа система, чието динамично икономическо поведение колебателно и разходящо се приближава към
положително или отрицателно безкрайно значение. Едновременно разновидност на колебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система и разходящо-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система. Показана е на фиг. 1, където с y(t) е означен динамичният изход на
икономическата система, а с λ – нейният лаг за един функционален цикъл на
икономическато регулиране (измерен във времеви единици).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изход на икономическата
система към момент t

y(t)

y(t)
y(0)
yº

Фиг. 1. Разходящо-колебателно-саморегулираща се лагова
динамична икономическа система

РАЗХОДЯЩО-МОНОТОННО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (divergently-monotonouslyself-regulative lagging dynamic economic system), дестабилизиращомонотонно-саморегулираща се лагова динамична икономическа система,
– саморегулираща се лагова динамична икономическа система, чието динамично икономическо поведение монотонно и разходящо се приближава към
положително или отрицателно безкрайно значение. Едновременно разновидност на монотонно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа
система и разходящо-саморегулиращата се лагова динамична икономическа
система. Показана е на фиг. 1, където с y(t) е означен динамичният изход на
икономическата система, а с λ – нейният лаг за един функционален цикъл на
икономическато регулиране (измерен във времеви единици).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изход на икономическата
система към момент t
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Фиг. 1. Разходящо-монотонно-саморегулираща се лагова
динамична икономическа система

РАЗХОДЯЩО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (divergently-self-regulative lagging dynamic
economic system), дестабилизиращо-саморегулираща се лагова динамична
икономическа система, – саморегулираща се лагова динамична икономическа
система, чието динамично икономическо поведение постепенно клони към
безкрайна граница. Нейни разновидности са разходящо-монотонносаморегулиращата се лагова динамична икономическа система и разходящоколебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система.
РАЗХОДЯЩО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (divergently-self-regulative lagging dynamic
economic system) (ки) – във:
разходящо-монотонно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система;
разходящо-колебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходящо-саморегулираща се лагова динамична икономическа система.
РАЗЦВЕТ (prosperity) (в макр.) – според теорията на Й. Шумпетер за фазите бизнес цикъла (в макр.) представлява фаза на бизнес цикъла (в макр.) на нарастване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), която се
простира над равновесната трендова линия на дългосрочното икономическо
развитие (респ. на икономическия растеж) и приключва с достигането на максимума на макроикономическата активност.
РАЗЦЕПЕНА ГРАНИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА* (spiut
/disjunctional/ boundary economic problem) – вж. гранична икономическа задача.
РАЗЧЕТНО БЮДЖЕТНО РАВНОВЕСИЕ (account budget equilibrium) (в
макр.) – същото като аритеметично бюджетно равновесие (в макр.).
РАЗЧЕТНО РАВНОВЕСИЕ (account equilibrium) (ки) – във:
разчетно бюджетно равновесие (в макр.) (същото като аритеметично
бюджетно равновесие (в макр.)).
РАЗШИРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ* (extended
economic ingredientality) (*) – класификационен икономически критерий, съобразно с който освен с понятието за икономически ингредиент се оперира
още и с понятията за икономически субсиингредиент* (economic
subsiingredient) и икономически екстингредиент* (economic extingredient)
[последното съкратено от разширен икономически ингредиент* (extended
economic ingredient) (същото като разтегнат икономически ингредиент)].
Класификацията по този критерий е разширителна икономическа класификация (extensionary economic classification). Процесът на преминаване от икономическия ингредиент към икономическия екстингредиент е ингредиентна
икономическа екстензия* (ingrediental economic extension) (същото като ингредиентно икономическо разширяване, ингредиентно икономическо разтягане). Икономическият субсиингредиент притежава някои от необходимите
характеристики (белези) на даден икономически ингредиент, но не всички от
тях, така че е сходен на него, без обаче изцяло да се покрива с него (не е същински ингредиент) и затова същностната определеност на субсиингредиента
е различна от тази на ингредиента, като различията помежду им са в зависимост от условията на тяхното дефиниране. Субсиингредиентът не е нито част
от ингредиента, нито негова разновидност, а само негово несъщинско иконо208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо разширение* (economic expansion). Затова пък ингредиентът и субсиингредиентът са части на екстингредиента. Множеството на икономическите
екстингредиенти в даден общностен обхват е икономическо обединение на
множеството на икономическите ингредиенти и множеството на икономическите субсиингредиенти в същия обхват. Ако те са икономически величини, тогава икономическия екстингредиент е сумата от икономическия ингредиент и
икономическия субсиингредиент. Съотношението между ингредиент и субсиингредиент е относително: то е в зависимост от общностния обхват, в който се
конституира, и се променя с промяната на в характера на обхвата.
Има различни реализации на разширената икономическа ингредиентност.
Една от най-значимите измежду тях е случаят на продуктовата класификация по разширната икономическа ингредиентност. При нея се оперира с понятията икономически продукт, икономичностен субсипродукт и икономичностно благо [последното същото като икономически екстпродукт*
(economicalitic extproduct)] (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта). Икономическият продукт
(който е продуктово икономическо благо) е резултат от пряката производствена дейност в икономическото производство като фаза на икономическото възпроизводство (пряката производствена дейност е функциониране на подсистеми на права икономическа връзка в производството). Резултатът от всяка
друга обществена дейност (извън пряката производствена дейност) е икономичностният субсипродукт (който е субсипродуктово икономичностно благо). Затова резултатът от обществената дейност в нейната цялост е икономичностното благо, което е сумата от икономическия продукт и икономичностния субсипродукт. Трудът, създаващ продукта е производителен труд [той
е продуктово-производителен труд (product-productive labour)] (в т.ч. и производителен икономически труд), а трудът, създаващ субсипродукта е непроизводителен труд [т.е. е субсипроизводителен труд* (subsiproductive labour)]
(в т.ч. и непроизводителен икономически труд).
Съотносима (релевантна) с горната е ценностната класификация по
разширната икономическа ингредиентност. Според нея се оперира с понятията за икономическа ценност, икономичностна субсиценност и икономичностна изгодност (също) [последното същото като икономичностна екстценност* (economicalitic extworth)]. Икономическата ценност (която е ценностно икономическо благо) е създадена при пряката производствена дейност в
икономическото производство (при което нейни икономически форми са икономическата полезност и икономическата стойност). При всяка друга об209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществена дейност (извън пряката производствена дейност) се създава икономичностна субсиценност (която е субсиценностно икономичностно благо)
[при което нейни икономически форми са икономичностната субсиполезност* (economicalitic subsiutility) и икономичностната субсистойност*
(economicalitic subsivalue)]. При обществената дейност в нейната цялост се
създава икономичностната изгодност, която е сумата от икономическата
ценност и икономичностната субсиценност. Форми на икономическата изгодност са икономичностната ползваемост и икономичностната сметност
(също). Трудът, създаващ ценността е производителен (той е ценностнопроизводителен труд), а трудът, създаващ субсиценността е непроизводителен (той е ценностно-непроизводителен труд).
Ценностната класификация по разширната икономическа ингредиентност
се проявява в две основни форми – като полезностна и като стойностна класификация. Според полезностната класификация по разширната икономическа ингредиентност се оперира с понятията за икономическа полезност, икономичностна субсиполезност и икономичностна ползваемост (също) [последното същото като икономическа екстполезност* (economicalitic extutility)]. Икономическата полезност (която е полезностно икономическо благо) е
създадена при пряката производствена дейност в икономическото производство. При всяка друга обществена дейност (извън пряката производствена
дейност) се създава икономичностна субсиполезност (която е субсиполезностно икономиченостно благо). При обществената дейност в нейната цялост
се създава икономичностната ползваемост, която е сумата от икономическата полезност и икономичностната субсиполезност. Трудът, създаващ полезността е производителен (той е полезностно-производителен труд), а трудът, създаващ субсиполезността е непроизводителен (той е полезностнонепроизводителен труд). Според стойностната класификация по разширната икономическа ингредиентност се оперира с понятията за икономическа
стойност, икономичностна субсистойност и икономичностна сметност
(също) [последното същото като икономичностна екстстойност* (economicalitic extvalue)]. Икономическата стойност (която е стойностно икономическо
благо) е създадена при пряката производствена дейност в икономическото
производство. При всяка друга обществена дейност (извън пряката производствена дейност) се създава икономичностна субсистойност (която е субсистойностно икономичностно благо). При обществената дейност в нейната цялост се създава икономичностната сметност, която е сумата от икономическата стойност и икономичностната субсистойност. Трудът, създаващ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойността е производителен (той е стойностно-производителен труд), а
трудът, създаващ субсистойността е непроизводителен (той е стойностнонепроизводителен труд).
Обобщение на разширената икономическа ингредиентност е разширената ингредиентност* (extended ingredientality) (разширената икономическа
ингредиентност е разновидност на разширената ингредиентност). При нея се
борави с понятията ингредиент (ingredient), субсиингредиент* (subsiingredient) и екстингредиент* (extingredient) [последното съкратено от разширен
ингредиент* (extended ingredient) (същото като разтегнат ингредиент)].
Класификацията по този критерий е разширителна класификация
(extensionary classification). Има различни реализации на разширената ингредиентност. Една от най-значимите измежду тях е случаят на продуктовата класификация по разширната ингредиентност. При нея се оперира с понятията
продукт, субсипродукт и благо [последното същото като екстпродукт*
(extproduct)] (вж. зависимости между благото и продукта). Съотносима (релевантна) с нея е ценностната класификация по разширната ингредиентност. Според нея се оперира с понятията за ценност, субсиценност и изгодност (също) [последното същото като екстценност* (economicalitic
extworth)]. Ценностната класификация по разширната ингредиентност се проявява в две основни форми – като полезностна и като стойностна класификация.
Според полезностната класификация по разширната ингредиентност се
оперира с понятията за полезност, субсиполезност и ползваемост (също)
[последното същото като екстполезност* (economicalitic extutility)]. Според
стойностната класификация по разширната ингредиентност се оперира с
понятията за стойност, субсистойност и сметност (също) [последното същото като екстстойност* (economicalitic extvalue)].
Вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта.

РАЗШИРЕНА ПОДВИЖНОСТ (increase flexibility) (ки) – във:
валутнокурсов режим на разширена подвижност (в межд.).
РАЗШИРЕНИ ИНЖЕКЦИИ* (broad injections) (в макр.) – сума на автономното потребление (в макр.) и инжекциите (в макр.). Същото е като автономно продуктово търсене (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗШИРЕНИ ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ* (broad leakages with investment) (в макр.) – сума от автономното продуктово търсене (в
макр.) и независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса.
РАЗШИРЕНИ ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ* (broad injections with investment and government
expenditure) (в макр.) – сума на автономното потребление (в макр.), независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса и правителствените разходи (в
макр.).
РАЗШИРЕНИ ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ И ИЗНОС* (broad leakages with investment, government expenditure and export) (в макр.) – сума от автономното търсене (в
макр.), независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса, правителствените
разходи (в макр.) и износа (в макр.).
РАЗШИРЕНИ ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ* (broad injections with government expenditure) (в макр.) (*) – сума от
автономното потребление (в макр.), независимите инвестиции (в макр.) на
бизнеса и правителствените разходи (в макр.). Представляват сумата от автономното потребление (в макр.) и инжекциите с включени правителствени
разходи (в макр.). Равни са още на автономното продуктово търсене с включени правителствени разходи (в макр.).
РАЗШИРЕНИ КЛАСИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАДАЧИ НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ* (extended /expamded/ classical economic
problems of optimal control) – класически икономически задачи на оптималното управление, разширени с някои допълнителни изисквания и условия, без с
това да се нарушават основните положения на класическата вариационно
смятане (classical variational calculus). Разширяването може да се извърши
предимно в три направления при изграждането на задачата на вариационното
смятане в динамичните оптимални икономически системи: (1) включване на
повече от една фазова икономическа променлива; (2) преминаване към подвижен край на фазовата икономическа траектория; (3) приемане на някои частни случаи на траекторни икономически ограничения. Тук се числят класическата икономическа задача на оптималното управление с повече от една променлива, класическата икономическа задача на оптималното управление с
подвижен край, класическите икономически задачи на оптималното управле212
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние с частни случаи на траекторни ограничения (в т.ч. изопометричната
икономическа задача на оптималното управление, класическата икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни равенства и класическата икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства), едномерната вариационна икономическа
задача, многомерната вариационна икономическа задача.
РАЗШИРЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (economic
mapping dilatation /expansion/), продължение на икономическото изображение, върху E ⊃ A – икономическото изображение F, определено в E и което
удовлетворява равенството F(x) = φ (x) за всички x ∈ A, където A e икономическо множество.
РАЗШИРЕНО БЮДЖЕТНО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА
ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ (broad fiscal equality between leakages and
injections) (ки) – във:
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на
доход и инжекциите (в макр.).
РАЗШИРЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (incrasing reproduction) – вж. теория
на К. Маркс за възпроизводството на обществения продукт.
РАЗШИРЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (incrasing reproduction) (ки) – във:
двусекторен динамичен модел на разширеното възпроизводство (вж.
динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на
обществения продукт);
двусекторен модел на разширеното възпроизводство (вж. кибернетична интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт);
динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на обществения продукт;
динамични модели на разширеното възпроизводство (вж. динамични
модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на обществения продукт);
едносекторен динамичен модел на разширеното възпроизводство (вж.
динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на
обществения продукт);

213

1795

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едносекторен модел на разширеното възпроизводство (вж. кибернетична интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт);
модели на разширеното възпроизводство (вж. кибернетична интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт);
разширено възпроизводство (вж. теория на К. Маркс за възпроизводството на обществения продукт);
трисекторен модел на разширеното възпроизводство (вж. кибернетична интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД* (broad leakages) (в макр.) – сума на
автономното потребление (в макр.) и изтичането на доход (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД (broad leakages) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включен данък (в
макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции и правителствени разходи (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции, правителствени разходи и износ (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени спестявания (в макр.);
разширено изтичане на доход (в макр.);
разширено изтичане на доход с включен данък (в макр.);
разширено изтичание на доход с включени спестявания (в макр.);
разширено изтичание на доход с включени спестявания (в макр.) и данъци
(в макр.);
разширено изтичане на доход с включени спестявания, нетен данък и
внос (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНИЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕН ДАНЪК* (broad
leakages with tax) (в макр.) (*) – сума от автономното потребление (в макр.),
спестяванията (в макр.) и данъците (в макр.). Представляват сумата от авто214
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номното потребление (в макр.) и изтичането на доход с включен данък (в
макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕН ДАНЪК (broad
leakages with tax) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включен данък (в
макр.);
разширено изтичане на доход с включен данък (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ
(broad leakages with investment) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ
И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ (broad leakages with investment and
government expenditure) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции и правителствени разходи (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ,
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ И ИЗНОС (broad leakages with investment,
government expenditure and export) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции, правителствени разходи и износ (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНИЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ* (broad leakages with saving) (в макр.) – сума от автономното прлодуктово търсене (в макр.) и спестяванията (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ
(broad leakages with savings) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени спестявания (в макр.);
разширено изтичане на доход с включени спестявания (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ
И ДАНЪЦИ* (broad leakages with saving and taxes) (в макр.) – сума от авто-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номното потребление (в макр.), спестяванията (в макр.) и нетния данък (в
макр.).
РАЗШИРЕНО ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ,
НЕТЕН ДАНЪК И ВНОС* (broad leakages with saving, net taxes and import) (в
макр.) – сума от автономното търсене (в макр.), спестяванията (в макр.),
нетния данък (в межд.) и вноса (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИНВЕСТИЦИОННО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ* (broad investment equality between
leakages and injections) (в макр.) – равенство между разширеното изтичане на
доход с включени спестявания (в межд.) и разширените инжекции с включени
инвестиции (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ* (broad investment-fiscal
equality between leakages and injections) (в макр.) (*) – равенство между сумата
на автономното потребление (в макр.), спестяванията (в макр.) и нетния данък (в макр.), от една страна, и сумата на автономното потребление (в макр.),
независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса и правителствените разходи (в
макр.), от друга. Представлява равенство между разширено изтичание на доход с включени спестявания и нетен данък (в макр.) и разширените инжекции
с включени независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса и правителствени
разходи (в макр.).
РАЗШИРЕНО ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТНО
РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ*
(broad investment-fiscal-net-export equality between leakages and injections) (в
макр.) – равенство между разширеното изтичане на доход с включени спестявания, нетен данък (в макр.) и вноса (в макр.) и разширените инжекции с
включени инвестиции, правителствени разходи и износ (в макр.).
РАЗШИРЕНО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И
ИНЖЕКЦИИТЕ* (broad equality between leakages and injections) (в макр.) –
равенство между разширеното изтичане на доход (в макр.) и разширените
инжекции (в макр.).
РАЗШИРЕНО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И
ИНЖЕКЦИИТЕ (broad equality between leakages and injections) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанего на
доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между
изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено равенство между изтичането на доход и инжекциите (в
макр.).
РАЗШИРИТЕЛНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА (expansionary monetary policy)
(в макр.) – същото като експанзионистична парична политика (в макр.).
РАЗШИРИТЕЛНА ПОЛИТИКА (expansionary policy) (ки) – във:
разширителна парична политика (в макр.) (същото като експанзионистична парична политика (в макр.)).
РАЗШИРЯВАНЕ (expansion) (в макр.) – същото като експанзия (в макр.).
РАЗШИРЯВАНЕ (dilatation /expsnsion/) (кд) – във:
икономическо разширяване (същото като експанзия в икономическия цикъл);
оператор на икономическото разширяване;
път на разширяване на фирмата (в микр.);
разширяване (в макр.) (същото като експанзия (в макр.));
разширяване на икономическия повременен прозорец.
РАЗШИРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОВРЕМЕНЕН ПРОЗОРЕЦ*
(economic time window broadening) – намаляване на броя на точките на сечение в икономиката при извършване на спектрален анализ на икономическия
цикъл. Вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия
цикъл.
РАЗШИРЯВАНЕ НА КРЕДИТИТЕ И ДЕПОЗИТИТЕ (expansion on credits
and deposits) (ки) – във:
мултипликационно разширяване на кредитите и депозитите (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЗШИРЯВАНЕ НА ФИРМАТА (firm expansion path) (ки) – във:
път на разширяване на фирмата (в микр.).
РАЗШИРЯВАЩО СВРЪХЕФЕКТИВНО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО] (expansionary supereffective
individual poduct introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic
behaviour) (ки) – във:
област на полезностно-разширяващото свръхефективно интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово] (вж. максималистичен икономически продукт [индивидуален]);
област на продуктово-разширяващото свръхефективно интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово] (вж. максималистичен икономически продукт [индивидуален]);
област на стойностно-разширяващото свръхефективно интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово] (вж. максималистичен икономически продукт [индивидуален]).
РАНДОМИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВИЛО (randomized economic
rule) (ки) – във:
рандомизирано решаващо икономическо правило (вж. решаващо икономическо правило).
РАНДОМИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ* (randomized economic decision) – вж. вземане на икономическо решение в условия на
неопределеност.
РАНДОМИЗИРАНО РЕШАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВИЛО* (randomized decisive economic rule) – вж. решаващо икономическо правило.
РАНГ (range) (кд) – във:
икономически лагов ранг (същото като лагов ранг в икономиката; вж.
изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл);
лагов ранг в икономиката (вж. изчислителна процедура на спектралния
анализ на икономическия цикъл);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранг на икономическото отношение (вж. икономическо отношение);
ранг на матрицата (вж. матрица);
ранг на свободната икономическа полугрупа (вж. свободна икономическа полугрупа).
РАНГ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОТНОШЕНИЕ* (economic relation range)
– вж. икономическо отношение.
РАНГ НА МАТРИЦАТА (matrix rank) – вж. матрица.
РАНГ НА СВОБОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛУГРУПА* (free economic semi-group rank) – вж. свободна икономическа полугрупа.
РАНЖИРАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ* (ranking on the ingrediental economic systems) (*) – класифициране на ингредиентните икономически системи според характера и вида на техните икономически ингредиенти (входни и изходни) и икономически оператори. Когато входът и изходът на дадена икономическа система са икономически величини (скаларни, векторни, матрични или тензорни от по-висок ранг), а икономическият оператор изразява преобразование с помощта на такива величини, т.е.
когато нейните връзки и елементи (респ. входове, изходи и оператори) са неструктурирани, се смята, че тя е ингредиентна икономическа система от нулев ранг* (zero-rank ingrediental economic system). Когато входовете, изходите
и операторът на икономическата система от своя страна са също икономически
системи с някакъв ранг (включително и нулев), т.е. съответните икономически
ингредиенти са структурирани, тогава тя е система от първи, втори и т.н. ранг.
По-специално, ингредиентна икономическа система от първи ранг е такава,
чиито входове, изходи и оператори са ингредиентни икономически системи от
нулев ранг, ингредиентна икономическа система от втори ранг е такива, чиито входове, изходи и оператори са ингредиентни икономически системи от
първи ранг, ингредиентна икономическа система от трети ранг е такива, чиито входове, изходи и оператори са ингредиентни икономически системи от
втори ранг, и т.н.
РАСТЕЖ (growth) (кд) – във:
дезинтензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
дезинтензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
екстензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивен растеж на фирмата (в микр.);
ефективен икономически растеж;
задача за догонващия икономически растеж (вж. задача за икономическото преследване);
икономически растеж;
интензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
интензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
крива на балансирания растеж на фирмата (в микр.);
макроикономически растеж;
микроикономически растеж;
модел на икономическия растеж;
модел на макроикономическия растеж;
модел на микроикономическия растеж;
органичен растеж (в межд.);
полезностен икономически растеж;
продуктов икономически растеж;
стойностен икономически растеж;
факторов икономически растеж.
Вж. термините към ключовия израз “икономически растеж”.
РАСТЕЖ НА ФИРМАТА (firm growth) (ки) – във:
дезинтензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
екстензивен растеж на фирмата (в микр.);
интензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
крива на балансирания растеж на фирмата (в микр.).
РАХМАН, МОХАМЕД (Rahman, Mohamed) – вж. [1] модел на М. Рахман за
икономическия растеж на развиващите се страни (в межд.), [2] самоосигуряващ се икономически растеж на развиващите се страни (в межд.), [3] самоподдържащ се икономически растеж на развиващите се страни (в межд.).
РАЦИОНАЛЕН БАЛОН (rational bubble) (в межд.) – положение, при което
частните спекуланти притежават надценена чуждестранна валута, но я задържат, защото са убедени, че тя ще продължава да поскъпва на валутния пазар (в межд.), въпреки че за това няма обективни предпоставки, и че рискът
същата да бъде обезценена в предстоящия период е незначителен. Това предизвиква образуването на неправилен валутен курс. Вж. подценена валута (в
межд.) и надценена валута (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ
(rational
derelevant
typical
economic
exoobsiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕК(rational
derelevant
typical
economic
СООБТИИНГРЕДИЕНТ
exoobtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ
(rational
derelevant
typical
economic
exostatiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните рационални
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните рационални
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните рационални
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ (rational derelevant typical economic exosubtiingredient)
(ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните рационални
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните рационални
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на цялостностните рационални
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУ(rational
derelevant
typical
economic
БЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ
subexoobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУ(rational
derelevant
typical
economic
БЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТ
subexoobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ (rational derelevant typical economic
subexostatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ (rational derelevant typical economic
subexosubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.
РАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (rational economic choice) (в
теорията за икономическото възпроизводство) – вид икономически избор, при
който възпроизводствената икономическата единица определя желана ком222

1804

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на икономическите продукти), предназначени за икономическо
възпроизводство (в т.ч. за икономическо производство, икономическа размяна,
икономическо разпределение и икономическо потребление), принадлежаща на
такова множество от достъпни за единицата комбинации от икономически
блага (вж. икономическо множество), щото всяка една от тях е строго предпочитана от единицата пред някаква предварително фиксирана комбинация (вж.
строго икономическо предпочитание), като сравнението помежду им се извършва по силата на определен икономически критерий. В ценностната икономика такъв критерий е икономическата ценност (в т.ч. икономическата полезност и икономическата стойност). Рационалният икономически избор е
определяне на рационален набор от икономически блага, които трябва да бъдат възпроизведени според желанието на икономическата единица. Ако рационалният икономически избор определя тази от достъпните строго предпочитани комбинации, която осигурява най-доброто съотношение с предварително
фиксираната комбинация по силата на възприетия критерий, тогава разглежданият избор е оптимален икономически избор (optimal economic choice). В
случай че множеството от строго предпочитани комбинации се състои от само
от един елемент, тогава рационалният икономически избор е винаги оптимален. Рационалният икономически избор е частен случай на рационалния избор
(rational choice) и е разновидност на икономическия избор изобщо.. Негова разновидност е продуктовият рационален икономически избор (product rational
economic choice). Негови разновидности са още рационалният производителски икономически избор и рационалният потребителски икономически избор.
Зависи от рационалното икономическо предпочитание. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
рационален икономически избор (individual rational economic choice) (рационален икономически избор на индивида като възпроизводствена единица),
фирмен рационален икономически избор (firm rational economic choice) (рационален икономически избор на фирмата като възпроизводствена единица),
обществен рационален икономически избор (social rational economic choice)
(рационален икономически избор на обществото като възпроизводствена единица) и т.н. Ако не е посочено друго, под рационален икономически избор
обикновено се подразбира индивидуалният рационален икономически избор.

223

1805

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РАЗРЕДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО
до РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (rational economic choice) (ки)
– във:
рационален икономически избор;
рационален потребителски икономически избор;
рационален производителски икономически избор.
РАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (rational economic
ingredient) – вж. икономически ингредиент.
РАЦИОНАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (rational
consumer’s economic choice) (в теорията за икономическото потребление) –
икономически избор, който едновременно (съвместно) е рационален икономически избор и потребителски икономически избор; вид рационален икономически избор, при който потребителят в качеството си на икономическата единица определя желана комбинация от потребителни икономически блага (в
т.ч. и от потребителни икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на потребителните икономически блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономически продукти), предназначени за икономическо потребление, принадлежаща на такова множество от достъпни за
единицата комбинации от потребителни икономически блага (вж. икономическо множество), щото всяка една от тях е строго предпочитана от единицата
пред някаква предварително фиксирана комбинация (вж. строго икономическо
предпочитание), като сравнението помежду им се извършва по силата на определен икономически критерий. В ценностната икономика такъв критерий е
икономическата полезност. Рационалният потребителски икономически избор
е определяне на рационален набор от потребителни икономически блага, които
трябва да бъдат потребени според желанието на икономическата единица. Ако
рационалният потребителски икономически избор определя тази от достъпните строго предпочитани комбинации, която осигурява най-доброто съотношение с предварително фиксираната комбинация по силата на възприетия критерий (например икономическата полезност), тогава разглежданият избор е оптимален потребителски икономически избор (optimal consumer’s economic
choice). В случай че множеството от строго предпочитани комбинации се състои от само от един елемент, тогава рационалният потребителски икономически избор е винаги оптимален. Рационалният потребителски икономически избор е частен случай на рационалния потребителски избор (rational
consumer’s choice) изобщо. Негова разновидност е продуктовият рационален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребителски икономически избор (product rational consumer’s economic
choice). Зависи от рационалното потребителско икономическо предпочитание. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален рационален потребителски икономически избор
(individual rational consumer’s economic choice) (рационален потребителски
икономически избор на индивида като потребител), фирмен рационален потребителски икономически избор (firm rational consumer’s economic choice)
(рационален потребителски икономически избор на фирмата като потребител),
обществен рационален потребителски икономически избор (social rational
consumer’s economic choice) (рационален потребителски икономически избор
на обществото като потребител) и т.н.
В икономическата литература рационалният потребителски икономически
избор обикновено се разглежда като потребителски икономически избор на
индивида (на потребителя в качеството му на икономическа единица), при
който той се стреми да получи максимална обща икономическа полезност на
избраната от него комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти). Според кардиналистичната теория за икономическата полезност най-общо това означава, че неговите икономически предпочитания са (1)
пълни (пространството на икономическите блага е подредено; вж. аксиома
за икономическата пълнота), (2) транзитивни (подчинени са на аксиомата за
икономическата транзитивност) и (3) подчинени на стремежа да притежава
повече блага (ако няма бюджетно ограничение за това). Ординалистичната
теория за икономическата полезност прилага строг аксиоматичен подход за
обосноваване на рационалния потребителски избор (вж. аксиоматичен подход
към потребителския икономически избор).
РАЦИОНАЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (rational producer’s economic choice) (в теорията за икономическото производство) – икономически избор, който едновременно (съвместно) е рационален икономически избор и производителски икономически избор; вид рационален икономически избор, при който производителят в качеството си на икономическата единица определя желана комбинация от икономически блага (в т.ч. и от
икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на икономическите продукти),
предназначени за икономическо производство, принадлежаща на такова множество от достъпни за единицата комбинации от икономически блага (вж.
икономическо множество), щото всяка една от тях е строго предпочитана от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единицата пред някаква предварително фиксирана комбинация (вж. строго
икономическо предпочитание), като сравнението помежду им се извършва по
силата на определен икономически критерий. В ценностната икономика такъв
критерий е икономическата стойност. Рационалният производителски икономически избор е определяне на рационален набор от икономически блага,
които трябва да бъдат произведени според желанието на икономическата единица. Ако рационалният производителски икономически избор определя тази
от достъпните строго предпочитани комбинации, която осигурява най-доброто
съотношение с предварително фиксираната комбинация по силата на възприетия критерий (например икономическата стойност), тогава разглежданият избор е оптимален производителски икономически избор (optimal producer’s
economic choice). В случай че множеството от строго предпочитани комбинации се състои от само от един елемент, тогава рационалният производителски
икономически избор е винаги оптимален. Рационалният производителски икономически избор е частен случай на рационалния производителски избор
(rational producer’s choice) изобщо. Негова разновидност е продуктовият рационален производителски икономически избор (product rational producer’s
economic choice). Зависи от рационалното производителско икономическо
предпочитание. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален рационален производителски икономически избор (individual rational producer’s economic choice) (рационален
производителски икономически избор на индивида като производител), фирмен рационален производителски икономически избор (firm rational
producer’s economic choice) (рационален производителски икономически избор
на фирмата като производител), обществен рационален производителски
икономически избор (social rational producer’s economic choice) (рационален
производителски икономически избор на обществото като производител) и т.н.
Ако не е посочено друго, под рационален икономически избор обикновено се
подразбира индивидуалният рационален икономически избор.

РАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА* (rational economy) – вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
РАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ* (rational
economic ingredientality) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (rational economic system)
– вж. икономическа система.
РАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (rational economic
substance) – вж. икономическа субстанция.
РАЦИОНАЛНА КОИКОНОМИКА* (rational coeconomy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на
дерелвантните типични икономически ингредиенти.
РАЦИОНАЛНА СПЕКУЛАЦИЯ (rational speculation) (ки) – във:
рационална частна спекулация (в межд.).
РАЦИОНАЛНА ТИПОИКОНОМИКА* (rational typoeconomy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
РАЦИОНАЛНА ЧАСТНА СПЕКУЛАЦИЯ (rational private speculation) (в
межд.) – валутна спекулация, при която валутните спекуланти използуват изцяло и ефективно достъпната им пазарна и друга информация, но последната
не е достатъчна предпоставка, за да се избегне дестабилизиращата роля на
спекулативните действия в условията на свободноколебаещ се валутен курс (в
межд.) на валутния пазар (в межд.).
РАЦИОНАЛНИ ВАЛУТНОКУРСОВИ ОЧАКВАНИЯ (rational exchangerate expectations) (в межд.) – вид нестатични валутнокурсови очаквания (в
межд.), при които очакваният бъдещ валутен курс (в межд.) е равен на перфектно определеното му действително бъдещо значение [според перфектните
валутнокурсови очаквания (в межд.)], коригирано с възможно допустима произволна грешка.
РАЦИОНАЛНИ ОЧАКВАНИЯ (rational expectations) (в макр.) – очаквания,
при които икономическите агенти (респ. на икономическите единици) се съобразяват не само с досега проявилите се тенденции, но ги коригират с оглед на
вероятните промени в тези тенденции [т.е. не допускат т.нар. систематични
икономически грешки, както е при теорията за адаптивните очаквания (в
макр.), същото като хипотеза за адаптивните очаквания (в макр.)], вкл. и като
отчитат направените изводи относно последствията от прилагането на възприетия начин на управление на икономиката; неокласическо схващане, според
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което очакванията на икономическите агенти се съгласуват с прогнозите на
един релевантен икономически модел (адекватно съотносим към икономическата действителност модел). Най-силната версия на схващането (респ. на теорията) за рационалните очаквания предполага, че всички участници в една
икономика вече са изградили неин пълен и точен модел. Понятието за рационални очаквания е изведено (и то в микроикономически контекст) още в началото на 60-те години на ХХ-тия век от Джон Мът (основният му труд е “Рационалните очаквания и теорията за движението на цените”, издаден през 1961
г.). Вж. ограничена рационалност (в макр.).

РАЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (rational economic
wealth) – вж. икономическо богатство.
РАЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (rational economic preference) (в теорията за рационалния икономически избор при икономическото възпроизводство) – икономическо предпочитание, което носи на
възпроизводствената икономическа единица по-добра (икономически поизгодна) обща икономическа ценност (в т.ч. по-голяма обща икономическа полезност или по-малка обща икономическа стойност) на предпочитаната комбинация от икономически блага в сравнение с тази на друга комбинация от
икономически блага; желание на икономическата единица да осъществява
икономическо възпроизводство (в т.ч. икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление) на
такава определена комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите
блага, в т.ч. и от пространството на икономическите блага), която (комбинация) й носи по-добра обща икономическа ценност в сравнение с общата икономическа ценност на друга комбинация от икономически блага. Частен случай е на понятието за рационално предпочитание (rational preference). От него зависи рационалният икономически избор на възпроизводствената икономическа единица. Негова разновидност е продуктовото рационално икономическо предпочитание (product rational economic preference). Негови разновидности са още рационалното производителско икономическо предпочитание и рационалното потребителско икономическо предпочитание. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално рационално икономическо предпочитание (individual rational
economic preference) (рационално икономическо предпочитание на индивида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като възпроизводствена единица), фирмено рационално икономическо предпочитание* (firm rational economic preference) (рационално икономическо
предпочитание на фирмата като възпроизводствена единица), обществено рационално икономическо предпочитание* (social rational economic preference)
(рационално икономическо предпочитание на обществото като възпроизводствена единица) и т.н.

РАЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (rational economic preference) (ки) – във:
рационално икономическо предпочитание;
рационално потребителско икономическо предпочитание;
рационално производителско икономическо предпочитание.
РАЦИОНАЛНО ОЧАКВАНЕ (rational expectation) (ки) – във:
рационални валутнокурсови очаквания (в межд.);
рационални очаквания (в макр.);
теория за рационалните очаквания (в макр.);
хипотеза за рационалните очаквания (в макр.) (същото като теория за
рационалните очаквания (в макр.)).
РАЦИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (cosumer’s ratonal
behaviour) (в математическата икономика) – разглежда се като система на
предпочитанията в пространството на продуктите. Състои в това, че i-тият
потребител избира такива набори от продукти x от Bi(z), за които е валидно
съотношението
Pi(z/x) ∩ Bi(z) = Ø,
където: Pi(z/x) е съвкупността от всички вектори на продуктите xº ∈ X, които
строго се предпочитат пред вектора x ∈ X в ситуацията z ∈ Z; X ⊂ Rl – множеството на векторите, достъпни за потребителите; Z – пространството на ситуациите, в които може да се окаже потребителят в процеса на избора на продукти; Bi(z) – множеството от набори, които потребителят може да придобие в
ситуация x; Ø – символът за празно множество. В конкретен вариант множеството Pi(z/x) може да се изведе от функциите на полезността на продуктите u(x),
при което множеството на ситуациите z да включва цените на продуктите p и
доходите на потребителите d, а Bi(z) да представлява т.нар. бюджетно множество от набори на продуктите, които потребителите могат да придобият при условията p и d.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РАЦИОНАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (rational consumer’s economic preference) (в теорията за рационалния
потребителски икономически избор при икономическото потребление) –
потребителско икономическо предпочитание, което носи на потребителя като
икономическа единица по-голяма обща икономическа полезност на предпочитаната комбинация от икономически блага в сравнение с тази на друга комбинация от икономически блага; желание на потребителя да осъществява икономическо потребление на такава определена комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на потребителните блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономически продукти), която (комбинация)
й носи по-голяма обща икономическа полезност в сравнение с общата икономическа полезност на друга комбинация от икономически блага. Частен случай е на понятието за рационално потребителско предпочитание (rational
consumer’s preference) и е разновидност на рационалното икономическо предпочитание. От него зависи рационалният потребителски икономически избор
на потребителя като икономическа единица. Негова разновидност е продуктовото рационално потребителско икономическо предпочитание (product
rational consumer’s economic preference). Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално рационално потребителско икономическо предпочитание (individual rational consumer’s
economic preference) (рационално потребителско икономическо предпочитание
на индивида като потребител), фирмено рационално потребителско икономическо предпочитание* (firm rational consumer’s economic preference) (рационално потребителско икономическо предпочитание на фирмата като потребител), обществено рационално потребителско икономическо предпочитание* (social rational consumer’s economic preference) (рационално потребителско икономическо предпочитание на обществото като потребител) и т.н.
РАЦИОНАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (rational producer’s economic preference) (в теорията за рационалния производителски икономически избор при икономическото производство)
– производителско икономическо предпочитание, което носи на производителя като икономическа единица по-малка обща икономическа стойност на
предпочитаната комбинация от икономически блага в сравнение с тази на друга комбинация от икономически блага; желание на производителя да осъществява икономическо производство на такава определена комбинация от иконо230
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от
пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на
икономическите продукти), която (комбинация) й носи по-малка обща икономическа стойност (което означава по-малък разход на ценност) в сравнение с
общата икономическа стойност на друга комбинация от икономически блага.
Частен случай е на понятието за рационално производителско предпочитание* (rational producer’s preference) и е разновидност на рационалното икономическо предпочитание. От него зависи рационалният производителски икономически избор на производителя като икономическа единица. Негова разновидност е продуктовото рационално производителско икономическо предпочитание (product rational producer’s economic preference). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално рационално производителско икономическо предпочитание*
(individual rational producer’s economic preference) (рационално производителско икономическо предпочитание на индивида като производител), фирмено
рационално производителско икономическо предпочитание* (firm rational
producer’s economic preference) (рационално производителско икономическо
предпочитание на фирмата като производител), обществено рационално производителско икономическо предпочитание* (social rational producer’s
economic preference) (рационално производителско икономическо предпочитание на обществото като производител) и т.н.
РАЦИОНАЛНОСТ (rationality) (кд) – във:
ограничена рационалност (в макр.).
РАЦИОНИРАНЕ (rationing) (в макр.) – положение, когато при екстремални
условия (например при война) правителството непосредствено (с помощта на
талони) разпределя продуктите между лицата, като по този начин им определя
максималните граници на придобиване, използуване и потребление на различните видове продукти.
РАЦИОНИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ (macroeconomic markets rationing) (в макр.) – допълнително квалифициране на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.) и на макроикономическото трудовопазарно равновесие (в макр.) [равновесието на продуктовия
пазар (в макр.) и трудовия пазар (в макр.)] с едно от следните три състояния:
кейнсианска безработица (в макр.), класическа безработица (в макр.) и потисната инфлация (в макр.).
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