З
ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА
ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ* (delaying-increasing long-run market product supply curve in perfect competition) (в микр.) – възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото
предлагане при съвършена конкуренция (в микр.), при която нарастването на
продуктовия пределен производствен разход (в микр.) и на продуктовият среден производствен разход (в микр.) се извършва с темпове, които са по-ниски
от темповете на нарастването на обема на производството [равновесната пазарна продуктова цена (в микр.) се покачва по-бавно от растежа на производството]. При такава ситуация дългосрочните криви на продуктовите пределни
производствени разходи и на дългосрочните продуктови средни производствени разходи на конкурентния отрасъл се преместват не само нагоре, но и надясно.
ЗАБАВЕНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (deceleratedly-increasingly-non-stationary economic growth) – вж.
нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩОПОЛОЖИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(deceleratedlyincreasingly-non-stationary increasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
СПАДАЩООТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deceleratedly-increasinglynon-stationary decreasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deceleratedly-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН НАРАСТВАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deceleratedly-non-stationary increasingly-available
economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАБАВЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ОТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (deceleratedly-non-stationary negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (deceleratedly-non-stationary positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(deceleratedly-non-stationary
decreasingly-available
economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-НИЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА
ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ* (delaying-decreasing long-run market product supply curve in perfect
competition) (в микр.) – низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.), при която спадането на
продуктовия пределен производствен разход (в микр.) и на продуктовия среден производствен разход (в микр.) се извършва с темпове, които са по-ниски
от темповете на нарастването на обема на производството [равновесната пазарна продуктова цена (в микр.) се понижава по-бавно от растежа на производството]. При такава ситуация дългосрочните криви на продуктовите пределни производствени разходи и на дългосрочните продуктови средни производствени разходи на конкурентния отрасъл се преместват не само надолу, но
и надясно.
ЗАБАВЕНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deceleratedly-decreasingly-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩООТРИЦАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(deceleratedlydecreasingly-non-stationary increasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВЕНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-ПОЛОЖИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(deceleratedly-decreasingly-nonstationary decreasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАБАВИТЕЛНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decelerationally-increasingly-non-stationary economic growth) –
вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН НАРАСТВАЩОПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(decelerationallyincreasingly-non-stationary increasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
СПАДАЩООТРИЦАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(decelerationallyincreasingly-non-stationary decreasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(decelerationally-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН НАРАСТВАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decelerationally-non-stationary increasinglyavailable economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ОТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decelerationally- non-stationary negative economic growth)
– вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decelerationally-non-stationary positive economic growth) –
вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decelerationally-non-stationary decreasingly-available
economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (decelerationally-decreasingly-non-stationary economic growth) – вж.
нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩООТРИЦАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(decelerationally3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------decreasingly-non-stationary increasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБАВИТЕЛНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decelerationally-decreasinglynon-stationary decreasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
ЗАБРАНИТЕЛНО МИТО (interdictory tariff) (в межд.) – равнище на митото
(в межд.), равно или по-голямо от разликата между вътрешната равновесна
цена на даден продукт в страната [установена при съвършена конкуренция (в
микр.) и липса на внос (в макр.)] и неговата международна цена. При забранителното мито вносът на продукта се преустановява, като вътрешното търсене
се удовлетворява изцяло от националното производство.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНОНЕМАТЕРИАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (dependent time two-product material-immaterial utility
dispositional economic function) – същото като динамична двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (dependent-time
two-factor labour-physical production economic function) – същото като динамична двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНОНЕМАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (dependent time two-product material-immaterial value
dispositional economic function) – същото като динамична двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ* (dependent time dispositional economic function) – същото като
динамична диспозиционна икономическа функция.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ* (dependent-time ingrediental economic function) – същото като динамична ингредиентна икономическа функция.
4
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ПРОДУКТОВО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (dependent time productutility dispositional economic function) – същото като динамична продуктовополезностна диспозиционна икономическа функция.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ПРОДУКТОВО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (dependent time product-value
dispositional economic function) – същото като динамична продуктовостойностна диспозиционна икономическа функция.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ (dependent-time production economic function) – същото като динамична производствена икономическа функция.
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ (dependent-time production economic function) (ки) – във:
зависеща от времето двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция (същото като динамична двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
зависеща от времето производствена икономическа функция (същото като динамична производствена икономическа функция);
зависеща от времето собствено-производствена икономическа функция
(същото като динамична собствено-производствена икономическа функция).
ЗАВИСЕЩА ОТ ВРЕМЕТО СОБСТВЕНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (dependent-time properly-production economic
function) – същото като динамична собствено-производствена икономическа
функция.
ЗАВИСИМ ВНОС* (dependent import) (в макр.), неавтономен внос (в макр.),
– част от общия внос (в макр.), която зависи от обема на реалния доход (в
макр.), респ. от обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
ЗАВИСИМ ДЕПОЗИТ (dependent deposit) (ки) – във:
зависими евровалутни депозити (в межд.);
зависими местни депозити (в межд.).
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАВИСИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ЗАВИСИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (dependent derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ЗАВИСИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ЗАВИСИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ЗАВИСИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent derelevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ЗАВИСИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (dependent dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
зависим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
зависим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(dependent dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически
ингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (dependent dialectical economic ingredient) (ки) – във:
зависим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(dependent dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (dependent dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
зависим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зависим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
зависим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(dependent dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
зависим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ЗАВИСИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ЗАВИСИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ЗАВИСИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ЗАВИСИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (dependent relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАВИСИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (dependent relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ЗАВИСИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ЗАВИСИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент.
ЗАВИСИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (dependent typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ЗАВИСИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен
диалектически икономически ингредиент.
ЗАВИСИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (dependent typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
зависим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ЗАВИСИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (dependent typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
ЗАВИСИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (dependent typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАВИСИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (dependent typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЗАВИСИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (dependent typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ЗАВИСИМИ ЕВРОВАЛУТНИ ДЕПОЗИТИ* (dependent eurocurrency
deposits) (в межд.) (*) – част от общата сума на евровалутните депозити (в
межд.), която се намира в зависимост от величината на паричната маса (в
макр.).
ЗАВИСИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (dependent economic events)
(ки) – във:
зависими случайни икономически събития.
ЗАВИСИМИ ИНВЕСТИЦИИ (dependent investment) (в макр.), индуцирани
инвестиции (в макр.), – инвестиции (в макр.) на бизнеса, чиито обем е в зависимост от прираста на дохода (в макр.) [в частност от прираста на брутния
вътрешен продукт (в макр.)].
ЗАВИСИМИ ИНВЕСТИЦИИ (dependent investment) (ки) – във:
зависими инвестиции (в макр.);
коефициент на зависимите инвестиции (в макр.) (същото като мощност
на акселератора (в макр.)).
ЗАВИСИМИ МЕСТНИ ДЕПОЗИТИ* (dependent domestic deposits) (в межд.)
(*) – част от общата сума на местните депозити (в межд.), която се намира в
зависимост от величината на паричната маса (в макр.).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАВИСИМИ СЛУЧАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (dependent
stochastic /random/ economic events) – случайни икономически събития
A, B ∈U , разположени във вероятностното икономическо пространство (E,
U, P), за които е валидна формулата за произведение на икономическите вероятности p(AB) = p(A\B). p(B), като p(B) > 0 и p(A\B) ≠ p(A), и където E е множеството на елементарните икономически събития, U – алгебрата на случайните икономически събития, и P – икономическата вероятност. Вж. независими случайни икономически събития.
ЗАВИСИМИ СПЕСТЯВАНИЯ (dependent savings) (в макр.), индуцирани
спестявания (в макр.), – частта от спестяванията (в макр.) [от макроикономическата функция на спестяванията (macroeconomic savings) (в макр.)],
която зависи от измененията в дохода (в макр.) [в частност в брутния вътрешен продукт (в макр.)].
ЗАВИСИМО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (dependent economic regulation) (ки) – във:
зависимо несвързано икономическо регулиране;
система на зависимо несвързано икономическо регулиране.
ЗАВИСИМО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (dependent economic management /control/) (ки) – във:
зависимо несвързано икономическо управление;
зависимо несвързано регулаторно икономическо управление;
регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление;
система на зависимо несвързано икономическо управление;
система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление).
ЗАВИСИМО ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ (dependent investment demand) (в макр.), индуцирано инвестиционно търсене (в макр.), стимулирано инвестиционно търсене (в макр.), – паричен израз на обобщено на макроикономическо равнище търсене на инвестиционни блага от бизнеса {част от
общото инвестиционно търсене (в макр.) [в качеството му на елемент на агрегатното продуктово търсене (в макр.)]}, чиито обем е в зависимост от годишния прирас на дохода (в макр.) [в частност от прираста на брутния вътрешен продукт (в макр.)]. В анализа се възприема се като равно на зависимите
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционни покупки (dependent investment purchases) (в макр.). Същото е
като търсене на индуцирани инвестиции (в макр.)].
ЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (dependent non-interacting economic regulation) – икономическо регулиране в многомерна система на икономическо регулиране (в многомерна регулаторна
икономическа система) с няколко регулируеми икономически величини (с няколко регулируеми икономически въздействия), между които няма взаимни
връзки и взаимодействие извън границите на регулируемата икономическа
подсистема (евентуално взаимодействие помежду им се извършва чрез самата
регулируема икономическа подсистема), и освен това изменението на всяка
една от тях зависи от изменението на всички останали регулируеми икономически величини. Представлява частен случай на несвързаното икономическо
регулиране (на невзаимодействуващото икономическо регулиране). То протича
в система на зависимо несвързано икономическо регулиране (която от своя
страна е частен случай на системата на несвързано икономическо регулиране).
Една от неговите разновидности е зависимото несвързано икономическо саморегулиране* (dependent non-interacting economic self-regulation), наричано
още зависимо несвързано автоматично икономическо регулиране*
(dependent non-interacting automatic economic regulation). Според автора в експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система зависимото несвързано икономическо регулиране представлява зависимо несвързано регулаторно
икономическо управление (което от своя страна е частен случай на несвързаното регулаторно икономическо управление и една от разновидностите на зависимото несвързано икономическо управление), а такава регулаторна система
е регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление (т.е.
е система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление) (която от своя страна е частен случай на регулаторната система на несвързано
икономическо управление и една от разновидностите на системата на несвързано икономическо управление). Вж. независимо несвързано икономическо регулиране.
ЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (dependent non-interacting economic regulation) (ки) – във:
зависимо несвързано икономическо регулиране;
система на зависимо несвързано икономическо регулиране.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(dependent non-interacting economic management /control/) – зависимо несвързано икономическо регулиране, което протича в експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система; зависимо несвързано икономическо регулиране, което самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление
или пък е елемент на по-сложни негови форми; икономическо управление, което се извършва с помощта на зависимо несвързано икономическо регулиране.
То е икономическо управление на повече от една управлявана икономическа
величина (на повече от едно управляемо икономическо въздействие), между
които няма взаимни връзки и взаимодействие извън границите на управляемата икономическа подсистема (евентуално взаимодействие помежду им се извършва чрез самата управляема икономическа подсистема) и освен това изменението на всяка една от тях зависи от изменението на всички останали управлявани икономически величини. Извършва се в системата на зависимо несвързано икономическо управление.
ЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (dependent non-interacting economic management /control/) (ки) – във:
зависимо несвързано икономическо управление;
зависимо несвързано регулаторно икономическо управление;
регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление;
система на зависимо несвързано икономическо управление;
система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление).
ЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (dependent non-interacting regulatory economic management
/control/) (*) – зависимо несвързано икономическо регулиране, което протича в
експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система; зависимо несвързано икономическо регулиране, което самостоятелно изпълнява функцията
на икономическо управление или пък е функция на по-сложни системи на икономическо управление; икономическо управление, което се извършва с помощта на зависимо несвързано икономическо регулиране. Представлява частен
случай на несвързаното регулаторно икономическо управление и е една от
разновидностите на зависимото несвързано икономическо управление. То е
икономическо управление на повече от една управлявана икономическа вели13
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чина (на повече от едно управлявано икономическо въздействие), между които
няма взаимни връзки и взаимодействие извън границите на управляваната
икономическа подсистема (евентуално взаимодействие помежду им се извършва чрез самата управлявана икономическа подсистема), и освен това изменението на всяка една от тях зависи от изменението на всички останали управлявани икономически величини. Извършва се в регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление (т.е. в система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление) (която от своя страна е частен случай на регулаторната система на несвързано икономическо управление и една
от разновидностите на системата на несвързано икономическо управление).
Една от неговите разновидности е зависимото несвързано икономическо управление чрез саморегулиране* (dependent non-interacting economic
management /control/ through self-regulation), наричано още зависимо несвързано автоматично икономическо управление* (dependent non-interacting
automatic economic management /control/). Вж. независимо несвързано регулаторно икономическо управление.
ЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (dependent non-interacting regulatory economic management
/control/) (ки) – във:
зависимо несвързано регулаторно икономическо управление;
система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление).
ЗАВИСИМО ПЛАВАНЕ (dependent floating) (ки) – във:
валутнокурсов режим на зависимо плаване (в межд.).
ЗАВИСИМО ПОТРЕБЛЕНИЕ (dependent consumption) (в макр.), индуцирано потребление (в макр.), – частта от потреблението (в макр.) [от макроикономическата функция на потреблението (macroeconomic consumption
function) (в макр.)], която не зависи от измененията в дохода (в макр.) [в частност в брутния вътрешен продукт (в макр.)].
ЗАВИСИМО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (dependent product demand) (в
макр.), неавтономно продуктово търсене (в макр.), – сума от онези елементи
на агрегатното продуктово търсене (в макр.), чиято величина се намира в
непосредствена зависимост от равнището на дохода (в макр.) [респ. на брут14

14

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния вътрешен продукт (в макр.)]. Включва зависимото потребление (в макр.),
зависимото инвестиционно търсене (в макр.) [зависимите инвестиции (в
макр.)] и зависимия внос (в макр.) [последният в качеството му на един от определителите на нетния експорт (в макр.)].
ЗАВИСИМО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (dependent /non-autonomous/ product demand) (ки) – във:
зависимо продуктово търсене (в макр.);
пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в макр.).
ЗАВИСИМО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (dependent regulatory economic management /control/) (ки) – във:
зависимо несвързано регулаторно икономическо управление;
регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление;
система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление).
ЗАВИСИМО ТЪРСЕНЕ (dependent demand) (ки) – във:
зависимо инвестиционно търсене (в макр.);
зависимо продуктово търсене (в макр.).
ЗАВИСИМО-МОТИВИРАНИ ОПЕРАЦИИ ПО ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС
(balance-of-payments dependently-motivaled transactions) (в межд.) – същото като
балансиращи операции по платежния баланс (в межд.).
ЗАВИСИМОСТ (dependence) (кд) – във:
икономическа корелационна зависимост (същото като икономическа корелация);
корелационна зависимост в икономиката (същото като икономчесика корелация).
ЗАВИСИМОСТ В ИКОНОМИКАТА (dependence in economy) (ки) – във:
корелационна зависимост в икономиката (същото като икономчесика корелация).
ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ БЛАГОТО И ПРОДУКТА (interrelations between
good and product) (подразбирани само като изходи на икономически системи)
(*). Благото и продуктът са фундаментални понятия (вж. икономическо по15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие) на обществената сфера (social sphere). Обществената сфера е системата от взаимодействащи си поддържаща сфера (същото като поддържане и като базова сфера или просто база) (която от своя страна включва производството, размяната, разпределението и потреблението) и супериална сфера
(същото като надстройка) (те са части от обществената сфера). Благото като
общо понятие се схваща като обществено благо (social good), тъй като е създадено в обществената сфера. Продуктът е частен случай (и разновидност) на
благото, той е ефекторно благо* (effectory good) [същото като инифективно
благо* (iniffective good)]. Във всички онези случаи (изяснени по-долу), когато
благото не е продукт (не е ефекторно благо), то е субсипродукт*
(subsiproduct) [същото като субсиефекторно благо* (subsieffectory good)]. Затова сумата от продукта и субсипродукта дава благото. Посочените понятия
образуват класификацията {продукт (ефекторно благо), субсипродукт (субсиефекторно благо), благо (обществено благо)} (наречена разширителна класификация; вж. разширена ингредиентност в разширена икономическа ингредиентност).
При икономическия етап от развитието на обществото (1) обществената
сфера приема формата на икономичностна сфера* (economicalitic sphere)
(където определението икономичностен означава икономическо-обусловен),
(2) поддържащата сфера (базовата сфера) приема формата на поддържаща
икономическа сфера* (sustenance economic sphere) (същото като икономическа сфера и като икономика) (която от своя страна включва икономическото
производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и
икономическото потребление) и (3) супериалната сфера (надстройката)
приема формата на супериална икономичностна сфера* (superial economicalitic sphere). Икономичностната сфера е икономическо обединение от (1) поддържащата икономическа сфера, която е определяща, и (2) супериалната икономичностна сфера, която е решаваща (вж. определящо и решаващо в иконо1
миката).
1

К. Маркс нарича производствените отношения икономическа база на обществото,
които заедно с неговите производителни сили образуват начина на производство, а
начинът на производство заедно с надстройката образува общественоикономическата формация.

В съответствие с това в икономичностната сфера благото (общественото
благо) приема формата на икономичностно благо* (economicalitic good) (на
обществено икономичностно благо), а продуктът приема формата на икономически продукт. Икономическият продукт е частен случай (и разновидност)
16
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(effectory economicalitic good) [същото като инифективно икономичностно
благо* (iniffective economicalitic good)]. Във всички онези случаи (изяснени
по-долу), когато икономичностното благо не е икономически продукт (не е
ефекторно икономичностно благо), то е икономичностен субсипродукт*
(economicalitic subsiproduct) [същото като субсиефекторно икономичностно
благо* (subsieffectory economicalitic good)] (при икономиката субсипросуктът
приема формата на икономичностен субсипродукт). Затова сумата от икономическия продукт и икономичностния субсипродукт дава икономичностното
благо. Посочените понятия образуват класификацията {икономически продукт
(ефекторно икономичностно благо), икономичностен субсипродукт (субсиефекторно икономичностно благо), икономичностно благо (обществено икономичностно благо)} (наречена разширителна икономическа класификация; вж.
1
разширена икономическа ингредиентност).
1

Виждането на автора на енциклопедията относно поддържащата сфера (поддържането, базата) е обосновано в книгата: Миркович, К. Стопанство и икономика. Университетско издателство “Стопанство”, С., 2009. Според него исторически последователно възникват пет основни форми на поддържането – консуматорство, стопанство, икономика, пазарна икономика и финансова пазарна икономика, като към всеки
даден момент във времето всички форми, които са се появили до този момент, са
включени една в друга на принципа на матрьошките (при всяка новопоявяваща се
форма старите продължават да съществуват). В този контекст се очертават пет етапа
на историческото развитие на обществото досега – нестопанско консуматорство,
неикономическо стопанство, непазарна икономика, нефинансово-пазарна икономика
и финансова пазарна икономика (пак там, с. 5-9 и 326-327). Върху тази основа се
конституират такива разновидности на благото, като: (1) консуматорствено благо*
(consumptionaritic good) и нестопанско-консуматорствено благо* (nonprotoeconomically-consumptionaitic
good),
(2)
стопанственостно
благо
(protoeconomicalitic good) и неикономичeско-стопанственостно благо* (noneconomically-protoeconomicalitic good); (3) икономичностно благо* (economicalitic
good) и непазарно-икономичностно благо* (non-marketly-economicalitic good), (4)
пазарно-икономичностно благо* (marketly-economicalitic good) и нефинансовопазарно-икономичностно благо* (non-financially-marketly-economicalitic good), (5)
финансово-пазарно-икономичностно благо* (financially-marketly-economicalitic
good). На тези разновидности на благото съответстват: (1) консуматорствена ефикасност* (consumptionaritic effectuality) и нестопанско-консуматорствена ефикасност* (non-protoeconomically-consumptionaritic effectuality), (2) стопанственостна
ефикасност
(protoeconomicalitic
effectuality)
и
неикономическостопанственостна ефикасност* (non-economically-protoeconomicalitic effectuality);
(3) икономичностна ефикасност* (economicalitic effectuality) и непазарноикономичностна ефикасност* (non-marketly-economicalitic effectuality), (4) пазарно-икономичностна ефикасност* (marketly-economicalitic effectuality) и нефинансово-пазарно-икономичностна
ефикасност*
(non-financially-marketly-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economicalitic effectuality), (5) финансово-пазарно-икономичностна ефикасност*
(financially-marketly-economicalitic effectuality). В настоящата студия се имат предвид
предимно икономичностното благо и икономичностната ефикасност и техните
разновидности.

Класификацията {продукт (ефекторно благо), субсипродукт (субсиефекторно благо), благо (обществено благо)} произтича от разширената ингредиентност (вж. разширена икономическа ингредиентност). Релевантни (съотносителни) на нея (и също произтичащи от разширената ингредиентност) са:
(1) класификацията {ефекторност (ефекторна ефикасност), субсиефекторност
(субсиефекторна ефикасност), ефикасност (обществена ефикасност)}, където
сумата от ефекторността и субсифекторността е ефикасността; (2) класификацията {ценност (ефекторна изгодност), субсиценност (субсиефекторна изгодност), изгодност (обществена изгодност)}, където сумата от ценността и
субсиеценността е изгодността; (3) класификацията {полезност (ефекторна
ползваемост), субсиполезност (субсиефекторна ползваемост), ползваемост
(обществена ползваемост)}, където сумата от полезността и субсиполезността
е ползваемостта; (4) класификацията {стойност (ефекторна сметност), субсистойност (субсиефекторна сметност), сметност (обществена сметност)}, където
сумата от стойността и субсистойността е сметостта.
В съответствие с това класификацията {икономически продукт (ефекторно икономическо благо), икономичностен субсипродукт (субсифекторно икономичностно благо), икономичностно благо (обществено икономичностно
благо)} произтича от разширената икономическа ингредиентност. Релевантни (съотносителни) на нея (и също произтичащи от разширената икономическа
ингредиентност) са: (1) класификацията {икономическа ефекторност (ефекторна икономическа ефикасност), икономическа субсифекторност (субсифекторна икономическа ефикасност), икономическа ефикасност (обществена икономичностна ефикасност)}, където сумата от икономическата ефекторност и
икономичностната субсифекторност е икономичностната ефикасност; (2) класификацията {икономическа ценност (ефекторна икономическа изгодност),
икономическа субсиценност (субсиефекторна икономическа изгодност), икономическа изгодност (обществена икономичностна изгодност)}, където сумата
от икономическата ценност и икономичностната субсиеценност е икономичностната изгодност; (3) класификацията {икономическа полезност (ефекторна
икономическа ползваемост), икономическа субсиполезност (субсиефекторна
икономическа ползваемост), икономическа ползваемост (обществена икономичностна ползваемост)}, където сумата от икономическата полезност и ико18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номичностната субсиполезност е икономичностната ползваемост; (4) класификацията {икономическа стойност (ефекторна икономическа сметност), икономическа субсистойност (субсиефекторна икономическа сметност), икономическа сметност (обществена икономичностна сметност)}, където сумата от
икономическата стойност и икономичностната субсистойност е икономичностната сметост.
Настоящата енциклопедична статия е посветена на зависимостите между
тези понятия и на произтичащите от това техни разновидности, чието изясняване не се постига при самостоятелното им разглеждане. Тя е посветена още и
на зависимостите между икономичностното благо и икономичностния
продукт* (interrelations between economicalitic good and economicalitic product),
зависимостите между ефикасността и ефекторността* (interrelations between
effectuality /efficacy/ and effectority), зависимостите между икономичностната ефикасност и икономичностгната ефекторност* (interrelations between
economicalitic effectuality /efficacy/ and economicalitic effectority), зависимостите между ефикасността и ефективността* (interrelations between effectuality
/efficacy/ and effectivity) и зависимостите между икономичностната ефикасност и икономичностната ефективност* (interrelations between economicalitic
effectuality /efficacy/ and economicalitic effectivity). Всички понятия тук са разглеждани само като изходи на съответните икономически системи [т.е. само в
качеството им на икономически резултат, на изходен икономически запас
(вж. икономически запаси и ресурсно-субстанциална икономическа система)].
1. Благо и ефикасност
Най-общо, благото [в т.ч. и икономическо-обусловеното благо (същото
като икономчностно благо)] (независимо дали то е материално или нематериално, вж. материален икономически предмет и нематериален икономически
предмет) е някаква даденост (част от реалността), която се използва за осигуряване съществуването и възпроизводството на социума (на хората и на обществото като цяло), като чрез употребата му то служи за удовлетворяване на
неговите потребности (в т.ч. и икономически потребности) (материални или
нематериални, производствени или непроизводствени). Затова съвкупността от
блага в определен обхват е богатство (в т.ч. и икономическо богатство) (материално или нематериално) в същия обхват. В този смисъл (и по определение) благото е винаги полезно благо (useful good) [то винаги носи някаква полза (use)] [в т.ч. и полезно икономическо благо (useful economic good)], следо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вателно то е и ефикасно благо (effectual good) [в т.ч. и ефикасно икономичностно благо (effectual economicalitic good)].
Ефикасността (effectuality /efficacy/) (в т.ч. и икономическо-обусловената
ефикасност и икономическата ефикасност) е способността (свойството) на
благото при консумацията му да създава изгодност* (benefitness) [благото е
носител на изгода (benefit)] {в т.ч. и икономичностна изгодност* (economicalitic benefitness) [благото е носител на икономичностна изгода* (economicalitic benefit)]} за неговите потребители (проиводствени и непроизводствени),
където основните форми на изгодността са (1) ползваемостта* (useness) (замества по-точното, но неблагозвучно ползност) [благото е носител на полза
(use)] {в т.ч. и икономичностна ползваемост* (economicalitic useness) [благото е носител на икономичностна полза* (economicalitic use)]} и (2) сметността* (expenseness) (замества по-точното, но неблагозвучно скъпост) [благото е
носител на разход (expense)] {в т.ч. и икономичностна сметност* (economicalitic expenseness) [благото е носител на икономичностен разход* (economicalitic expense)]}. Сравнението между ползваемостта и сметността показва каква е изгодността. Затова ефикасността е винаги изгодностна ефикасност* (benefitness effectuality /efficacy/) [в т.ч. и изгодностна икономичностна ефикасност* (benefitness economicalitic effectuality /efficacy/)]. Тъй като основни форми на изгодността са ползваемостта (представляваща ползата)
и сметността (представляваща разхода), то основни форми на ефикасността са
(1) ползваемостната ефикасност* (useness effectuality /efficacy/) (замества
неблагозвучното ползностна ефикасност) [в т.ч. и ползваемостната икономичностна ефикасност* (useness economicalitic effectuality /efficacy/)] и (2)
сметностна ефикасност* (expenseness effectuality /efficacy/) [в т.ч. и сметностната икономичностна ефикасност* (expenseness economicalitic effectuality
/efficacy/)].
Ефикасността (и нейните форми и разновидности) се изразява и измерва
както на същностно (което тук се обсъжда), така и на феноменно равнище. На
същностно равнище ефикасността (и нейните форми и разновидности) се измерва чрез количеството изгодност, която се индуцира от единица благо или
(което е същото) чрез съотношението между обема на получената изгодност и
обема на употребеното (респ. на ангажираното) благо (същото се отнася и за
икономиченостната ефикасност). Това е посочената по-горе изгодностна
ефикасност (в т.ч. и в т.ч. и изгодностната икономичностна ефикасност).
Нейни разновидности са средната изгодностна ефикасност* (average benefitness effectuality /efficacy/) [в т.ч. и средната изгодностна икономичностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефикасност* (average benefitness economicalitic effectuality /efficacy/)] – когато
това е съотношението между общите обеми на изгодността и благото, и пределната изгодностна ефикасност* (marginal benefitness effectuality /efficacy/)
[в т.ч. и пределната изгодностна икономичностна ефикасност* (marginal
benefitness benefitness effectuality /efficacy/)] – когато това е съотношението
между техните диференциални прирасти. Пак на същностно равнище ползваемостната ефикасност (и нейните форми и разновидности) (в т.ч. и ползваемостната икономичностна ефикасност) се измерва чрез количеството
ползваемост, която се индуцира от единица благо или (което е същото) чрез
съотношението между обема на получената ползваемост и обема на употребеното (респ. на ангажираното) благо. Нейни разновидности са средната ползваемостна ефикасност* (average useness effectuality /efficacy/) [в т.ч. и
средната ползваемостна икономичностна ефикасност* (average useness
economicalitic effectuality /efficacy/)] – когато това е съотношението между общите обеми на ползваемостта и благото, и пределната ползваемостна ефикасност* (marginal useness effectuality /efficacy/) [в т.ч. и пределната ползваемостна икономичностна ефикасност* (marginal useness economicalitic
effectuality /efficacy/)] – когато това е съотношението между техните диференциални прирасти. Отново на същностно равнище сметностната ефикасност
(и нейните форми и разновидности) (в т.ч. и сметностната икономичностна ефикасност) се измерва чрез количеството сметност, която се индуцира от
единица благо или (което е същото) чрез съотношението между обема на получената сметност и обема на употребеното (респ. на ангажираното) благо.
Нейни разновидности са средната сметностна ефикасност* (average
expenseness effectuality /efficacy/) [в т.ч. и средната сметностна икономичностна ефикасност* (average expenseness economicalitic effectuality
/efficacy/)] – когато това е съотношението между общите обеми на сметността
и благото, и пределната сметностна ефикасност* (marginal expenseness
effectuality /efficacy/) [в т.ч. и пределната сметностна икономичностна
ефикасност* (marginal expenseness economicalitic effectuality /efficacy/)] – когато това е съотношението между техните диференциални прирасти.
Средната изгодностна ефикасност, средната ползваемостна ефикасност и
средната сметностна ефикасност са разновидности на по-общото понятие за
средна ефикасност* (average effectuality /efficacy/) [в т.ч. средната изгодностна икономичностна ефикасност, средната ползваемостна икономичностна
ефикасност и средната сметностна икономичностна ефикасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономичностна ефикасност*
21

21

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(average economicalitic effectuality /efficacy/)]. От своя страна пределната изгодностна ефикасност, пределната ползваемостна ефикасност и пределната
сметностна ефикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна
ефикасност* (marginal effectuality /efficacy/) [в т.ч. пределната изгодностна
икономичностна ефикасност, пределната ползваемостна икономичностна ефикасност и пределната сметностна икономичностна ефикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономичностна ефикасност* (marginal economicalitic effectuality /efficacy/)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) се разграничават: (1) изгодност на благото* (good benefitness), разновидности на която са общата изгодност на благото* (total benefitness of good), средната изгодност на благото* (average benefitness of good)
и пределната изгодност на благото* (marginal benefitness of good); (2) ползваемост на благото* (good useness), разновидности на която са общата ползваемост на благото* (total useness of good), средната ползваемост на благото* (average useness of good) и пределната ползваемост на благото* (marginal useness of good); (3) сметност на благото* (good expenseness), разновидности на която са общата сметност на благото* (total expenseness of
good), средната сметност на благото* (average expenseness of good) и пределната сметност на благото* (marginal expenseness of good). От своя страна, според изгодностната икономичностна ингредиентност (също) се разграничават: (1) изгодност на икономичностното благо* (benefitness of
economicalitic good), разновидности на която са общата изгодност на икономичностното благо* (total benefitness of economicalitic good), средната изгодност на икономичностното благо* (average benefitness of economicalitic
good) и пределната изгодност на икономичностното благо* (marginal benefitness of economicalitic good); (2) ползваемост на икономичностното благо*
(useness of economicalitic good), разновидности на която са общата ползваемост на икономичностното благо* (total useness of economicalitic good),
средната ползваемост на икономичностното благо* (average useness of
economicalitic good) и пределната ползваемост на икономичностното благо* (marginal useness of economicalitic good); (3) сметност на икономичностното благо* (expenseness of economicalitic good), разновидности на която са
общата сметност на икономичностното благо* (total expenseness of
economicalitic good), средната сметност на икономичностното благо* (average expenseness of economicalitic good) и пределната сметност на икономичностното благо* (marginal expenseness of economicalitic good).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Могат да бъдат посочени няколко основни (изходни) класификации на
благата (в т.ч. и на продуктите), от чието прилагане и от съчетанията между
които произтичат голям брой техни разновидности (както и разновидности на
съответстващата им ефикасност), като се разкриват зависимостите помежду
им. Такива основни класификации са: (1) според субстанциалната природа на
благата (условно наречена субстанциална класификация); (2) според източника (създателя) на благата (условно наречена креативна класификация); (3)
според функционалната роля, която те изпълняват в обществото (условно наречена функционална класификация); (4) според фазата на възпроизводството, в която те възникват (условно наречена възпроизводствена класификация); (5) според начина, по който те се опредметяват (според формата на тяхната реализация) (условно наречена предметна класификация); (6) според
мястото, което заемат в системата (в процеса) на тяхното създаване (условно
наречена системна класификация); (7) според отношението, което имат към
производителния и непроизводителния труд, т.е. към характера на труда (условно наречена разширителна класификация). Тези класификации се отнасят
и за икономичностните блага и икономиченостната ефикасност.
2. Общи положения на субстанциална, креативна и функционална
класификация на благото и ефикасността
2.1. Субстанциална класификация на благото и ефикасността
Според субстанциалната класификация се разграничават (1) материално благо (material good) [в т.ч. и материално икономичностно благо*
(material economicalitic good)], когато то съществува (и се конституира) като
материална субстанция (основно като вещество или енертия) и ползата, която
носи, се основава върху целесъобразното усвояване и целенасоченото използване на свойствата на материалната субстанция, и (2) нематериално благо
(immaterial good) [негов важен частен случай е духовното благо (spiritual
good)] [в т.ч. и нематериално икономичностно благо* (immaterial economicalitic good)], когато то съществува (и се конституира) като нематериална субстанция (като идея) и ползата, която носи, се основава върху целесъобразното
усвояване и целенасоченото нзползване на свойствата на нематериалната субстанция. С напредъка на историческото развитие на обществото значението на
нематереалните блага (и най-вече на духовните) все повече нараства. Тяхната
роля вече е станала толкова значима и фундаментална, че е анахронизъм производителният труд (в най-общите му определения) да се свързва само с про23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводството на материални блага, а пък непроизводителният труд – само с
производството на нематериални блага. Но каквато и концептуална оценка да
се дава на зависимостта между субстанциалната природа на благата и характера на труда, който ги създава, остава твърдението, че материалното благо
удовлетворява материални потребности (material needs /necessities/), така че
на него му е присъща материална ефикасност* (material effectuality) [в т.ч. и
материална икономичностна ефикасност* (material economicalitic effectuality)] , в т.ч. средна материална ефикасност* (average material effectuality)
и пределна материална ефикасност* (marginal material effectuality), докато
нематериалното благо удовлетворяма нематериални потребности (material
needs /necessities/) [нейн важен частен случай са духовните потребности
(spiritual needs /necessities/], така че на него му е присъща нематериална ефикасност* (immaterial economicalitic effectuality) [в т.ч. и нематериална икономичностна ефикасност* (immaterial effectuality)], в т.ч. средна нематериална ефикасност* (average immaterial effectuality) и пределна нематериална
ефикасност* (marginal immaterial effectuality). Съвкупност от материални блага в определен обхват образува материално богатство (вж. благо) [в т.ч. и
материално икономичностно богатство (material economicalitic wealth)], а от
нематериални блага – нематериално богатство (също) [в т.ч. и нематериално
икономичностно богатство* (immaterial economicalitic wealth)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на материалната ефикасност са изгодностната материална ефикасност* (benefitness material effectuality), ползваемостната материална ефикасност* (useness material effectuality) и сметностната материална ефикасност* (expenseness material effectuality), а тези
на нематериалната ефикасност са изгодностната нематериална ефикасност* (benefitness immaterial effectuality), ползваемостната нематериална
ефикасност* (useness immaterial effectuality) и сметностната нематериална ефикасност* (expenseness immaterial effectuality). От своя страна според
изгодностната икономиченостна ингредиентност (също) основни форми
на материалната икономичностна ефикасност са изгодностната материална
икономичностна
ефикасност*
(benefitness
material
economicalitic
effectuality), ползваемостната материална икономичностна ефикасност*
(useness material economicalitic effectuality) и сметностната материална
икономичностна ефикасност* (expenseness material economicalitic
effectuality), а тези на нематериалната икономичностна ефикасност са изгодностната нематериална икономичностна ефикасност* (benefitness
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------immaterial economicalitic effectuality), ползваемостната нематериална икономичностна ефикасност* (useness immaterial economicalitic effectuality) и
сметностната нематериална икономичностна ефикасност* (expenseness
immaterial economicalitic effectuality).
Според изгодностната ингредиентност за материалното благо се разграничават: (1) изгодност на материалното благо* (benefitness of material
good), разновидности на която са общата изгодност на материалното благо* (total benefitness of material good), средната изгодност на материалното
благо* (average benefitness of material good) и пределната изгодност на материалното благо* (marginal benefitness of material good); (2) ползваемост на
материалното благо* (useness of material good), разновидности на която са
общата ползваемост на материалното благо* (total useness of material
good), средната ползваемост на материалното благо* (average useness of
material good) и пределната ползваемост на материалното благо* (marginal
useness of material good); (3) сметност на материалното благо* (expenseness
of material good), разновидности на която са общата сметност на материалното благо* (total expenseness of material good), средната сметност на
материалното благо* (average expenseness of material good) и пределната
сметност на материалното благо* (marginal expenseness of material good).
За нематериалното благо се разграничават: (1) изгодност на нематериалното благо* (benefitness of immaterial good), разновидности на която са общата
изгодност на нематериалното благо* (tota l benefitness of immaterial good),
средната изгодност на нематериалното благо* (average benefitness of
immaterial good) и пределната изгодност на нематериалното благо* (marginal benefitness of immaterial good); (2) ползваемост на нематериалното благо* (useness of immaterial good), разновидности на която са общата ползваемост на нематериалното благо* (total useness of immaterial good), средната
ползваемост на нематериалното благо* (average useness of immaterial good)
и пределната ползваемост на нематериалното благо* (marginal useness of
immaterial good); (3) сметност на нематериалното благо* (expenseness of
immaterial good), разновидности на която са общата сметност на нематериалното благо* (total expenseness of immaterial good), средната сметност на
нематериалното благо* (average expenseness of immaterial good) и пределната сметност на нематериалното благо* (marginal expenseness of immaterial
good).
От своя страна, според изгодностната икономичностна ингредиентност се разграничават: (1) изгодност на материалното икономичностно

25

25

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо* (benefitness of material economicalitic good), разновидности на която са
общата изгодност на материалното икономичностно благо* (total benefitness of material economicalitic good), средната изгодност на материалното
икономичностно благо* (average benefitness of material economicalitic good) и
пределната изгодност на материалното икономичностно благо* (marginal
benefitness of material economicalitic good); (2) ползваемост на материалното
икономичностно благо* (useness of material economicalitic good), разновидности на която са общата ползваемост на материалното икономичностно благо* (total useness of material economicalitic good), средната ползваемост на материалното икономичностно благо* (average useness of material
economicalitic good) и пределната ползваемост на материалното икономичностно благо* (marginal useness of material economicalitic good); (3) сметност на материалното икономичностно благо* (expenseness of material
economicalitic good), разновидности на която са общата сметност на материалното икономичностно благо* (total expenseness of material economicalitic
good), средната сметност на материалното икономичностно благо* (average expenseness of material economicalitic good) и пределната сметност на
материалното икономичностно благо* (marginal expenseness of material
economicalitic good).
За нематериалното благо се разграничават: (1) изгодност на нематериалното икономичностно благо* (benefitness of immaterial economicalitic good),
разновидности на която са общата изгодност на нематериалното икономичностно благо* (total benefitness of immaterial economicalitic good), средната изгодност на нематериалното икономичностно благо* (average benefitness of immaterial economicalitic good) и пределната изгодност на нематериалното икономичностно благо* (marginal benefitness of immaterial economicalitic good); (2) ползваемост на нематериалното икономичностно благо*
(useness of immaterial economicalitic good), разновидности на която са общата
ползваемост на нематериалното икономичностно благо* (total useness of
immaterial economicalitic good), средната ползваемост на нематериалното
икономичностно благо* (average useness of immaterial economicalitic good) и
пределната ползваемост на нематериалното икономичностно благо*
(marginal useness of immaterial economicalitic good); (3) сметност на нематериалното икономичностно благо* (expenseness of immaterial economicalitic
good), разновидности на която са общата сметност на нематериалното
икономичностно благо* (total expenseness of immaterial economicalitic good),
средната сметност на нематериалното икономичностно благо* (average
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------expenseness of immaterial economicalitic good) и пределната сметност на нематериалното икономичностно благо* (marginal expenseness of immaterial
economicalitic good).

2.2. Креативна класификация на благото и ефикасността
Според креативната класификация се разграничават (1) природно благо
и (2) работно благо (същото като дейностно благо). Природното благо (в т.ч.
и природното икономическо благо) е създадено (или възникнало) в природата;
то е естествено, неизкуствено, неизработено, елементарно благо. Затова неговата ефикасност е природна, неизкуствена, елементарна ефикасност, накратко
– елефикасност (тя е една от разновидностите на ефикасността изобщо) [в
т.ч. и икономическа елефикасност (вж. природно икономическо благо)], в т.ч.
средна елефикасност* (average eleffectuality) и пределна елефикасност*
(marginal eleffectuality). Така че природното благо е още елефикасно благо (в
т.ч. и елефикасно икономическо благо). Съвкупност от природни блага в определен обхват образува природно богатство или елефикасно богатство (вж.
природно благо). Преимуществено, природното благо е материално природно
благо (material natural good), на което отговаря понятието за материално
елефикасно богатство* (material eleffectual wealth). Затова елефикасността е
материална елефикасност* (material eleffectuality), в т.ч. средна материална елефикасност* (average material eleffectuality) и пределна материална
елефикасност* (marginal eleffectuality).
Работното благо (дейностното благо) [в т.ч. и икономическообусловеното работно благо (същото като работно икономичностно благо),
разновидност на което е работното икономическо благо (отнася се само до
подържащата икономическа сфера)] е създадено от дейността (activity) [в т.ч.
и от икономичностната дейност (economicalitic activity), разновидност на
която е икономическата дейност (economic activity)] на хората; то е изработено, неелементарно, неприродно, изкуствено, “артифициално” благо (от
artificial – изкуствен). Затова неговата ефикасност е неприродна, неелементарна, изкуствена ефикасност, накратко – артификасност* (artiffectuality
/artifficacy/) (която също е една от разновидностите на ефикасността изобщо)
{в т.ч. и икономическо-обусловена артификасност* (economicallyconditioned artiffectuality /artifficacy/) [същото като икономичностна артификасност* (economicalitic artiffectuality /artifficacy/)], разновидност на която е
икономическата артификасност* (economic artiffectuality /artifficacy/) [същото като икономическата артипрефикасност* (economic artipreffectuality
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/artiprefficacy/)]}, в т.ч. средна артификасност* (average artiffectuality) и пределна артификасност* (marginal artiffectuality). Така че работното благо е
още артификасно благо {в т.ч. и артификасно икономичностно благо*
(artiffectual economicalitic good), разновидност на което е артификасното икономическо благо* (artiffectual economic good) [същото като артипрефикасното икономическо благо* (artipreffectual economic good)]}.
Съвкупност от работни блага в определен обхват образува работно богатство или артификасно богатство* (вж. работно благо) [в т.ч. и работно икономичностно богатство* (working economicalitic wealth) или артификасно
икономичностно богатство* (artiffectual economicalitic wealth)]. Според субстанциалната класификация работното благо може да бъде както материално
работно благо* (material working good), така и нематериално работно благо* (immaterial working good) [в т.ч. както материално работно икономиченостно благо* (material working economicalitic good), така и нематериално
работно икономиченостно благо* (immaterial working economicalitic good)].
На тях отговарят понятията за материална артификасност* (material
artiffectuality) [в т.ч. и материална икономичностна артификасност*
(material economicalitic artiffectuality)] [в т.ч. средна материална артификасност* (average material artiffectuality) и пределна материална артификасност* (marginal marginal artiffectuality)] и нематериална артификасност*
(immaterial artiffectuality) [в т.ч. и нематериална икономичностна артификасност* (immaterial economicalitic artiffectuality)] [в т.ч. средна нематериална артификасност* (average immaterial artiffectuality) и пределна нематериална артификасност* (marginal immaterial artiffectuality)]. Съвкупност от материални работни блага в определен обхват образува материално работно
богатство* (material artiffectual wealth), а съвкупност от нематериални работни блага – нематериално работно богатство* (immaterial artiffectual wealth)
[в т.ч. и материално работно икономичностно богатство* (material
artiffectual economicalitic wealth) и нематериално работно икономичностно
богатство* (immaterial artiffectual economicalitic wealth)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на артификасността са (1) изгодностната
артификасност* (benefitness artiffectuality), чиито разновидности са средната изгодностна артификасност* (average benefitness artiffectuality) и пределната изгодностна артификасност* (marginal benefitness artiffectuality),
(2) ползваемостната артификасност* (useness artiffectuality), чиито разновидности са средната ползваемостна артификасност* (average useness
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------artiffectuality) и пределната ползваемостна артификасност* (marginal useness artiffectuality), и (3) сметностната артификасност* (expenseness
artiffectuality), чиито разновидности са средната сметностна артификасност* (average expenseness artiffectuality) и пределната сметностна артификасност* (marginal expenseness artiffectuality). Средната изгодностна,
средната ползваемостна и средната сметностна артификасност са разновидности на по-общото понятие за средна артификасност* (average
artiffectuality). Пределната изгодностна, пределната ползваемостна и пределната сметностна артификасност са разновидности на по-общото понятие за пределна артификасност* (marginal artiffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономичностна ингредиентност (също) основни форми на икономичностната артификасност са (1) изгодностната икономичностна артификасност* (benefitness economicalitic
artiffectuality), чиито разновидности са средната изгодностна икономичностна артификасност* (average benefitness economicalitic artiffectuality) и пределната изгодностна икономичностна артификасност* (marginal benefitness economicalitic artiffectuality), (2) ползваемостната икономичностна артификасност* (useness economicalitic artiffectuality), чиито разновидности са
средната ползваемостна икономичностна артификасност* (average useness economicalitic artiffectuality) и пределната ползваемостна икономичностна артификасност* (marginal useness economicalitic artiffectuality), и (3)
сметностната икономичностна артификасност* (expenseness economicalitic artiffectuality), чиито разновидности са средната сметностна икономичностна
артификасност*
(average
expenseness
economicalitic
artiffectuality) и пределната сметностна икономичностна артификасност* (marginal expenseness economicalitic artiffectuality). Средната изгодностна, средната ползваемостна и средната сметностна икономичностна артификасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономичностна
артификасност* (average economicalitic artiffectuality). Пределната изгодностна, пределната ползваемостна и пределната сметностна икономичностна артификасност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономичностна артификасност* (marginal economicalitic artiffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) изгодност на артификасното благо* (benefitness of artiffectual good), разновидности на която са общата изгодност на артификасното благо* (total
benefitness of artiffectual good), средната изгодност на артификасното благо* (average benefitness of artiffectual good) и пределната изгодност на арти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикасното благо* (marginal benefitness of artiffectual good); (2) ползваемост
на артификасното благо* (useness of artiffectual good), разновидности на която са общата ползваемост на артификасното благо* (total useness of
artiffectual good), средната ползваемост на артификасното благо* (average
useness of artiffectual good) и пределната ползваемост на артификасното
благо* (marginal useness of artiffectual good); (3) сметност на артификасното благо* (expenseness of artiffectual good), разновидности на която са общата
сметност на артификасното благо* (total expenseness of artiffectual good),
средната сметност на артификасното благо* (average expenseness of
artiffectual good) и пределната сметност на артификасното благо* (marginal expenseness of artiffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономичностна ингредиентност се разграничават: (1) изгодност на артификасното икономичностно
благо* (benefitness of artiffectual economicalitic good), разновидности на която
са общата изгодност на артификасното икономичностно благо* (total
benefitness of artiffectual economicalitic good), средната изгодност на артификасното икономичностно благо* (average benefitness of artiffectual
economicalitic good) и пределната изгодност на артификасното икономичностно благо* (marginal benefitness of artiffectual economicalitic good); (2) ползваемост на артификасното икономичностно благо* (useness of artiffectual
economicalitic good), разновидности на която са общата ползваемост на артификасното икономичностно благо* (total useness of artiffectual economicalitic good), средната ползваемост на артификасното икономичностно
благо* (average useness of artiffectual economicalitic good) и пределната ползваемост на артификасното икономичностно благо* (marginal useness of
artiffectual economicalitic good); (3) сметност на артификасното икономичностно благо* (expenseness of artiffectual economicalitic good), разновидности
на която са общата сметност на артификасното икономичностно благо*
(total expenseness of artiffectual economicalitic good), средната сметност на
артификасното икономичностно благо* (average expenseness of artiffectual
economicalitic good) и пределната сметност на артификасното икономичностно благо* (marginal expenseness of artiffectual economicalitic good).
2.3. Функционална класификация на благото и ефикасността
Функционалната класификация се гради върху разбирането, че
дейността на социума се разделя на два крупни дяла – поддържаща (базова)
дейност и супериална (надстроечна) дейност, и че в съответствие с това в об30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществената организация се разграничават две крупни сфери – поддържаща
сфера) (базова сфера), накратко – поддържане (база), и супериална сфера
(superial sphere) (надстроечна сфера), накратко – надстройка [в своята общност те образуват обществената сфера (social sphere)]. Поддържащата и супериалната сфера се надграждат една върху друга и изпълняват качествено различни роли във функционирането и развитието на обществото. Поддържащата
сфера създава базовите блага, които осигуряват нормалното съшествуване на
хората и обществото, като удовлетворяват неговите поддържащи (базови) потребности; образно казано, тя е “хранещият” блок на социума. Супериалната
сфера създава суперални блага, които удовлетворяват супериални, допълващи
потребности, свързани със осигуряването на необходимата социална (обшествена) среда. В съответствие с това към супериалната сфера се числят такива
сектори, като правораздаването, политиката, отбраната, сигурността, идеологията и т.н. Границата между поддържащата и супериалната сфера не е
постоянна (не е завинаги фиксирана), а е исторически обусловена и се променя с възходящото развитие на обществото, при което блага, които са се смятали за надстроечни (неосновни), вече се възприемат като базови. Ако преди
столетия науката, здравеопазването, образованието, културата са били достъпни само за ограничен кръг хора, те вече стават една от определящите характеристики на нормалното общество в неговата цялост и затова преминават към
поддържащата сфера.
Според функционалната класификация се разграничават (1) супериално
благо (надстроечно благо) и (2) поддържащо благо (базово благо). Супериалното благо [в т.ч. и икономическо-обусловеното супериално благо (същото като икономиченостно супериално благо)] е създадено в супериалната сфера (в
надстройката). То е даденост (част от реалността), която служи за удовлетворяване на супериалните потребности* (superial needs /necessities/) (същото
като надстроечни потребности) на обществото, които от своя страна могат
да бъдат супериални потребности на поддържащата сфера* (superial needs
/necessities/ of sustenance sphere) и супериални потребности на супериалната
сфера* (superial needs /necessities/ of superial sphere). Ефикасността на супериалното благо е супериална ефикасност* (superial effectuality), или накратко
суфикасност (вж. ефикасност) [в т.ч. и икономическо-обусловена суфикасност (вж. икономическо-обусловено супериално благо), същото като икономичностна суфикасност* (economicalitic suffectuality)], в т.ч. средна суфикасност* (average suffectuality) и пределна суфикасност* (marginal
suffectuality). Така че супериалното благо е още суфикасно благо [в т.ч. и су31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикасно икономичностно благо* (suffectual economicalitic good)]. Съвкупност от супериални блага в определен обхват образува супериално богатство
или суфикасно богатство (вж. супериално благо). По своята природа надстроечното благо е нематериално супериално благо* (immaterial superial good),
така че за него е типична нематериална суфикасност* (immaterial
suffectuality), в т.ч. средна нематериална суфикасност* (average immaterial
suffectuality) и пределна нематериална суфикасност* (marginal immaterial
suffectuality). На него отговаря понятието за нематериално супериално богатство* (immaterial superial wealth). Супериалното благо е една от разновидностите на работното благо (на дейностното благо) (и само на него) и
затова е работно супериално благо. Това означава, че неговата суфикасност е
работна суфикасност, т.е. е артисуфикасност (също) [в т.ч. и икономичностна артисуфикасност* (economicalitic artisuffectuality)], в т.ч. средна артисуфикасност* (average artisuffectuality) и пределна артисуфикасност*
(marginal artisuffectuality), а работното супериално благо е още артисуфикасно
благо), като на последното отговаря понятието за артисуфикасно богатство*
(artisuffectual wealth).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на суфикасността са (1) суизгодностната
суфикасност* (subenefitness suffectuality), чиито разновидности са средната
суизгодностна суфикасност* (average subenefitness suffectuality) и пределната суизгодностна суфикасност* (marginal subenefitness suffectuality), (2) суползваемостната суфикасност* (suuseness suffectuality), чиито разновидности са средната суползваемостна суфикасност* (average suuseness
suffectuality) и пределната суползваемостна суфикасност* (marginal suuseness suffectuality), и (3) сусметностната суфикасност* (suexpenseness
suffectuality), чиито разновидности са средната сусметностна суфикасност*
(average suexpenseness suffectuality) и пределната сусметностна суфикасност* (marginal suexpenseness suffectuality). Средната суизгодностна, средната
суползваемостна и средната сусметностна суфикасност са разновидности на
по-общото понятие за средна суфикасност* (average suffectuality). Пределната
суизгодностна, пределната суползваемостна и пределната сусметностна суфикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна суфикасност*
(marginal suffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономичностна ингредиентност (също) основни форми на икономичностната суфикасност са (1) суизгодностната икономичностна суфикасност* (subenefitness economicalitic
32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------suffectuality), чиито разновидности са средната суизгодностна икономичностна суфикасност* (average subenefitness economicalitic suffectuality) и
пределната суизгодностна икономичностна суфикасност* (marginal
subenefitness economicalitic suffectuality), (2) суползваемостната икономичностна суфикасност* (suuseness economicalitic suffectuality), чиито разновидности са средната суползваемостна икономичностна суфикасност*
(average suuseness economicalitic suffectuality) и пределната суползваемостна
икономичностна суфикасност* (marginal suuseness economicalitic suffectuality), и (3) сусметностната икономичностна суфикасност* (suexpenseness
economicalitic suffectuality), чиито разновидности са средната сусметностна
икономичностна суфикасност* (average suexpenseness economicalitic suffectuality) и пределната сусметностна икономичностна суфикасност* (marginal suexpenseness economicalitic suffectuality). Средната суизгодностна,
средната суползваемостна и средната сусметностна икономичностна суфикасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономичностна суфикасност* (average economicalitic suffectuality). Пределната суизгодностна,
пределната суползваемостна и пределната сусметностна икономичностна суфикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономичностна суфикасност* (marginal economicalitic suffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) суизгодност на суфикасното благо* (subenefitness of suffectual good), разновидности на която са общата суизгодност на суфикасното благо* (total
subenefitness of suffectual good), средната суизгодност на суфикасното благо* (average subenefitness of suffectual good) и пределната суизгодност на суфикасното благо* (marginal subenefitness of suffectual good); (2) суползваемост на суфикасното благо* (suuseness of suffectual good), разновидности на
която са общата суползваемост на суфикасното благо* (total suuseness of
suffectual good), средната суползваемост на суфикасното благо* (average
suuseness of suffectual good) и пределната суползваемост на суфикасното
благо* (marginal suuseness of suffectual good); (3) сусметност на суфикасното благо* (suexpenseness of suffectual good), разновидности на която са общата сусметност на суфикасното благо* (total suexpenseness of suffectual
good), средната сусметност на суфикасното благо* (average suexpenseness
of suffectual good) и пределната сусметност на суфикасното благо* (marginal suexpenseness of suffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономичностна ингредиентност се разграничават: (1) суизгодност на суфикасното икономичностно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо* (subenefitness of suffectual economicalitic good), разновидности на която
са общата суизгодност на суфикасното икономичностно благо* (total
subenefitness of suffectual economicalitic good), средната суизгодност на суфикасното икономичностно благо* (average subenefitness of suffectual
economicalitic good) и пределната суизгодност на суфикасното икономичностно благо* (marginal subenefitness of suffectual economicalitic good); (2) суползваемост на суфикасното икономичностно благо* (suuseness of
suffectual economicalitic good), разновидности на която са общата суползваемост на суфикасното икономичностно благо* (total suuseness of suffectual
economicalitic good), средната суползваемост на суфикасното икономичностно благо* (average suuseness of suffectual economicalitic good) и пределната суползваемост на суфикасното икономичностно благо* (marginal
suuseness of suffectual economicalitic good); (3) сусметност на суфикасното
икономичностно благо* (suexpenseness of suffectual economicalitic good), разновидности на която са общата сусметност на суфикасното икономичностно благо* (total suexpenseness of suffectual economicalitic good), средната
сусметност на суфикасното икономичностно благо* (average suexpenseness
of suffectual economicalitic good) и пределната сусметност на суфикасното
икономичностно благо* (marginal suexpenseness of suffectual economicalitic
good).
Поддържащото благо (базовото благо) [в т.ч. и поддържащото икономическо благо (същото като икономическо благо)] е създадено от поддържащата (базовата) сфера. То е даденост (част от реалността), която служи за удовлетворяване на поддържащите потребности на обществото, които от своя
страна могат да бъдат поддържащи потребности на поддържащата сфера*
(sustenance needs /necessities/ of sustenance sphere) и поддържащи потребности на супериалната сфера* (sustenance needs /necessities/ of superial sphere).
Ефикасността на поддържащото благо е поддържаща, базова, предпоставъчна
(“префиксна” или още “премизна”) ефикасност (от premise – предпоставка),
т.е. накратко е префикасност (вж. ефикасност) [в т.ч. и икономическа префикасност (вж. икономическо-обусловена ефикасност)], в т.ч. средна префикасност* (average preffectuality) и пределна префикасност* (marginal preffectuality). Така че поддържащото благо е префикасно благо (в т.ч. и префикасно
икономическо благо). Съвкупност от поддържащи блага в определен обхват
образува поддържащо богатство или още префикасно богатство (вж. поддържащи блага) [в т.ч. и префикасно икономическо богатство* (preffectual
economic wealth)].
34

34

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на префикасността са (1) преизгодностната
префикасност* (prebenefitness preffectuality), чиито разновидности са
средната преизгодностна префикасност* (average prebenefitness preffectuality) и пределната преизгодностна префикасност* (marginal prebenefitness
preffectuality), (2) преползваемостната префикасност* (preuseness preffectuality), чиито разновидности са средната преползваемостна префикасност*
(average preuseness preffectuality) и пределната преползваемостна префикасност* (marginal preuseness preffectuality), и (3) пресметностната префикасност* (preexpenseness preffectuality), чиито разновидности са средната пресметностна префикасност* (average preexpenseness preffectuality) и пределната пресметностна префикасност* (marginal preexpenseness preffectuality).
Средната преизгодностна, средната преползваемостна и средната пресметностна префикасност са разновидности на по-общото понятие за средна префикасност* (average preffectuality). Пределната преизгодностна, пределната преползваемостна и пределната пресметностна префикасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна префикасност* (marginal preffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата префикасност са (1) преизгодностната икономическа префикасност* (prebenefitness economic preffectuality),
чиито разновидности са средната преизгодностна икономическа префикасност* (average prebenefitness economic preffectuality) и пределната преизгодностна икономическа префикасност* (marginal prebenefitness economic
preffectuality), (2) преползваемостната икономическа префикасност*
(preuseness economic preffectuality), чиито разновидности са средната преползваемостна икономическа префикасност* (average preuseness economic
preffectuality) и пределната преползваемостна икономическа префикасност* (marginal preuseness economic preffectuality), и (3) пресметностната
икономическа префикасност* (preexpenseness economic preffectuality), чиито
разновидности са средната пресметностна икономическа префикасност*
(average preexpenseness economic preffectuality) и пределната пресметностна
икономическа префикасност* (marginal preexpenseness economic preffectuality). Средната преизгодностна, средната преползваемостна и средната пресметностна икономическа префикасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа префикасност* (average economic preffectuality).
Пределната преизгодностна, пределната преползваемостна и пределната пресметностна икономическа префикасност са разновидности на по-общото поня35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие за пределна икономическа префикасност* (marginal economic preffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) преизгодност на префикасното благо* (prebenefitness of preffectual good), разновидности на която са общата преизгодност на префикасното благо* (total
prebenefitness of preffectual good), средната преизгодност на префикасното
благо* (average prebenefitness of preffectual good) и пределната преизгодност
на префикасното благо* (marginal prebenefitness of preffectual good); (2) преползваемост на префикасното благо* (preuseness of preffectual good), разновидности на която са общата преползваемост на префикасното благо* (total
preuseness of preffectual good), средната преползваемост на префикасното
благо* (average preuseness of preffectual good) и пределната преползваемост
на префикасното благо* (marginal preuseness of preffectual good); (3) пресметност на префикасното благо* (preexpenseness of preffectual good), разновидности на която са общата пресметност на префикасното благо* (total
preexpenseness of preffectual good), средната пресметност на префикасното
благо* (average preexpenseness of preffectual good) и пределната пресметност
на префикасното благо* (marginal preexpenseness of preffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) преизгодност на префикасното икономическо благо*
(prebenefitness of preffectual economic good), разновидности на която са общата преизгодност на префикасното икономическо благо* (total prebenefitness
of preffectual economic good), средната преизгодност на префикасното икономическо благо* (average prebenefitness of preffectual economic good) и пределната преизгодност на префикасното икономическо благо* (marginal
prebenefitness of preffectual economic good); (2) преползваемост на префикасното икономическо благо* (preuseness of preffectual economic good), разновидности на която са общата преползваемост на префикасното икономическо благо* (total preuseness of preffectual economic good), средната преползваемост на префикасното икономическо благо* (average preuseness of
preffectual economic good) и пределната преползваемост на префикасното
икономическо благо* (marginal preuseness of preffectual economic good); (3)
пресметност на префикасното икономическо благо* (preexpenseness of
preffectual economic good), разновидности на която са общата пресметност
на префикасното икономическо благо* (total preexpenseness of preffectual
economic good), средната пресметност на префикасното икономическо
благо* (average preexpenseness of preffectual economic good) и пределната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пресметност на префикасното икономическо благо* (marginal preexpenseness of preffectual economic good).
Според креативната класификация се разграничават природно поддържащо благо и работно поддържащо благо. Природното поддържащо благо (в
т.ч. и природното поддържащо икономическо благо) е създадено от природата
(но се конституира в поддържането, все едно че е резултат от функцинирането
на поддържащата сфера) и затова неговата ефикасност е природна префикасност* (natural preffectuality), т.е. накратко – елепрефикасност* (вж. ефикасност) [в т.ч. и икономическа елепрефикасност* (economic elepreffectuality)],
в т.ч. средна елепрефикасност* (average elepreffectuality) и пределна елепрефикасност* (marginal elepreffectuality). Така че природното поддържащо благо е още елепрефикасно благо [в т.ч. и елепрефикасно икономическо благо*
(elepreffectual economic good)]. Съвкупност от природни поддържащи блага в
определен обхват образува елепрефикасно богатство (вж. поддържащи блага) [в т.ч. и елепрефикасно икономическо богатство* (elepreffectual economic wealth)]. Тъй като природното благо по определение е само материално,
т.е. е материално природно поддържащо благо* (material working sustaining
good), то елепрефикасността е само материална елепрефикасност* (material
elepreffectuality), в т.ч. средна материална елепрефикасност* (average
material elepreffectuality) и пределна материална елепрефикасност*
(marginal material elepreffectuality).
Работното поддържащо благо (в т.ч. и работното поддържащо икономическо благо) е създадено от човешката дейност в поддържащата сфера и затова неговата ефикасност е работна /дейностна/ префикасност* (working
preffectuality), т.е. артипрефикасност (вж. ефикасност) (в т.ч. и икономическа
артипрефикасност), в т.ч. средна артипрефикасност* (average artipreffectuality) и пределна артипрефикасност* (marginal artipreffectuality). Така че работното поддържащо благо е артипрефикасно благо [в т.ч. и артипрефикасно икономическо благо* (artielepreffectual economic good)] и на него отговаря понятието за артипрефикасно богатство* (artipreffectual wealth) [в т.ч. и
артипрефикасно икономическо богатство* (artielepreffectual economic
wealth)].
Според субстанциалната класификация работното поддържащо благо може да бъде както материално работно поддържащо благо* (materal working
sustaining good) [на което отговаря понятието за материално артипрефикасно богатство* (materal artipreffectual wealth)], така и нематериално работно
поддържащо благо* (immaterial working sustaining good) [на което отговаря
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятието за нематериално артипрефикасно богатство* (immateral
artipreffectual wealth)]. Ето защо, съответно на това артипрефикасността може
да бъде както материална артипрефикасност* (material artipreffectuality), в
т.ч. средна материална артипрефикасност* (average material artipreffectuality) и пределна материална артипрефикасност* (marginal material
artipreffectuality), така и нематериална артипрефикасност* (immaterial
artipreffectuality), в т.ч. средна нематериална артипрефикасност* (average
immaterial artipreffectuality) и пределна нематериална артипрефикасност*
(marginal immaterial artipreffectuality).
Очертаните досега разновидности на благото според креативната и
функционалната класификация (обхванати заедно), са онагледени във фиг.
1. Съответстващите на тях разновидности на ефикасността на благото са онагледени във фиг. 2. Аналогично на тях във фиг. 3 и фиг. 4 са онагледени съответстващите разновидности на икономическото (респ. на икономичностното,
икономическо-обусловеното) благо и на икономическата (респ. на икономичностната, икономическо-обусловената) ефикасност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Благо
(ефикасно благо)

Работно (дейностно)
благо (артификасно
благо)

Природно благо
(елефикасно благо)

Природно поддържащо благо
(природно префикасно благо,
елепрефикасно
благо)

Работно (дейностно) поддържащо
благо (работно
префикасно благо,
артипрефикасно
благо)

Поддържащо благо
(префикасно благо)

Работно (дейностно) супериално
благо (работно
суфикасно благо,
артисуфикасно
благо)

Супериално благо
(суфикасно благо)

Благо
(ефикасно благо)
Фиг. 1. Основни разновидности на благото според креативната и функционалната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ефикасност

Елефикасност

Елепрефикасност

Артификасност

Артипрефикасност

Префикасност

Артисуфикасност

Суфикасност

Ефикасност
Фиг. 2. Основни разновидности на ефикасността на благото според креативната и функционалната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономичностно благо
(ефикасно икономичностно благо)

Природно икономическо благо
(елефикасно икономическо благо)

Природно поддържащо икономическо благо
(природно префикасно икономическо благо,
елепрефикасно
икономическо
благо)

Работно (дейностно)
икономичностно благо
(артификасно икономичностно благо)

Работно (дейностно) супериално
икономичностно
благо (работно
суфикасно икономичностно
благо, артисуфикасно икономичностно благо)

Работно (дейностно) поддържащо
икономическо благо (работно префикасно икономическо благо, артипрефикасно икономическо благо)

Поддържащо икономическо благо
(префикасно икономическо благо)

Супериално икономичностно благо
(суфикасно икономичностно благо)

Икономичностно благо
(ефикасно икономичностно благо)
Фиг. 3. Основни разновидности на икономическото (респ. на икономичностното, икономическо-обусловеното) благо според креативната и функционалната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономичностна
ефикасност

Икономическа елефикасност

Икономическа
елепрефикасност

Икономичностна
артификасност

Икономическа артипрефикасност

Икономическа префикасност

Икономичностна
артисуфикасност

Икономичностна
суфикасност

Икономичностна
ефикасност
Фиг. 4. Основни разновидности на икономическата (респ. на икономичностната,
икономическо-обусловената) ефикасност на благото според креативната и функционалната класификация

Основното внимание в изложението по-нататък (в параграф 3 на статията) е насочено предимно към работното поддържащо благо (към дейностното поддържащо, артипрефикасното благо). То е благото, създавано от човешката дейност в поддържащата (базовата) сфера. През икономическия етап от
общественото развитие тази дейност (вкл. и нейната организация) представлява икономическата сфера, т.е. икономиката на това общество. През този етап
работното поддържащо благо приема формата на работното поддържащо
икономическо благо (надейностно поддържащо икономическо, на артипрефикасно икономическо благо). То е благото, създавано от човешката дейност в
поддържащата (базовата) икономическа сфера.
Към работното (дейностното) поддържащо (артипрефикасното) благо
(респ. към неговата артипрефикасност) преимуществено са приложими три от
останалите от посочените по-горе негови класификации – възпроизводствената, системната и предметната. Наред с това възпроизводствената, системната,
предметната и разширителната класификации са приложими и към работното
42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(дейностното) артификасно благо (респ. към артификасността) в неговата (в
нейната цялост) (на което са посветена статията зависимости между продукта
и субсипрдукта).1
1

В икономиката благото е икономическо благо, ефикасността – икономическа ефикасност (economic effectuality), работното благо (артификасното благо) – работно икономическо благо (същото като артификасно икономическо благо), работното поддържащо благо (артипрефикасното благо) – работно поддържащо икономическо
благо [същото като артипрефикасно икономическо благо), артипрефикасността –
икономическа артипрефикасност и т.н. В другите сфери на поддържането тези разновидности на благото обаче са съответно консуматорски, стопански, пазарноикономически, финансово-пазарно-икономически, което е валидно и за техните производни.

3. Възпроизводствена, системна и предметна класификация на артипрефикасното благо и на артипрефикасността (без природното благо)
3.1. Възпроизводствена класификация на благото. Възпроизводствено, производствено, пазарно, дистрибутивно и потребително благо
3.1.1. Рефикасно благо и рефикасност
Възпроизводствената класификация се изгражда според схващането, че
поддържането се осъшествява като възпроизводствен процес (reproductional
process) [в т.ч. и като възпроизводствен икономически процес (reproductional
economic process)], накратко – като възпроизводство (в т.ч. и икономическо
възпроизводство), което се състои от четири последователно протичащи фази
– производство, размяна, разпределение (на дохода) и потребление (в т.ч. и
икономическо производство, икономическа размяна икономическо разпределеншие и икономическо потребление). По-специално, наличието на четири
възпроизводствени фази е характерно за пазарно-икономическото възпроизводство (за пазарната икономика). Именно в него се конституира работното
поддържащо благо (артипрефикасното благо) в неговата пълнота, макар че то е
налице и при по-низши форми на поддържането. То се интерпретира като
възпроизводствено благо* (reproductional good) или още като рефикасно
благо* (reffectual good) (едновременно е възпроизводствено и ефикасно и затова, накратко – рефикасно) [в т.ч. и възпроизводствено икономическо благо
(същото като рефикасно икономическо благо)]. Според възпроизводствената
класификация разновидности на рефикасното благо (в съответствие с четирите фази на пазарно-икономическото възпроизводство) са (1) производственото благо (production good) (благо, създадено в производството) или още нак43

43

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратко инификасно благо* (iniffectual good) (приема се, че функционално (но
не и исторически и логически) производството е първоначална, т.е. “инициална” фаза на възпроизводството, от initial) [в т.ч. и производствено икономическо благо (същото като инификасно икономическо благо)], (2) пазарното благо
(market good) (пазарна услуга, направена в размяната; услуга по осъществяването на покупко-продажбата на някакво благо; услуга по протичането на стоково-паричното обръщение) (в т.ч. и пазарно икономическо благо), (3) дистрибутивното благо (distribution good) (дистрибутивна услуга, направена при
разпределението на дохода; услуга по осъществяването на разпределителния
процес, например административна услуга по определянето и събирането на
данъци) (в т.ч. и дистрибутивно икономическо благо) и (4) потребителното
благо (consumption good) (благо, създадено в потреблението: то е трудово благо, работна сила, която се възстановява чрез потреблението на блага) (има се
предвид непроизводственото потребление) или още накратко конефикасно
благо* (coneffectual good) (приема се, че потреблението е заключителна (приключваща), т.е. “конклузивна” фаза на възпроизводството, от conclusive) [в т.ч.
и потребително икономическо благо (същото като конефикасно икономическо
благо)].
Рефикасното благо (възпроизводственото благо) [в т.ч. и рефикасното
икономическо благо (възпроизводственото икономическо благо)] е работно
поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в
различните фази на възпроизводството (в коя за е възпроизводствена фаза); то
е общо понятие за благо, което възниква алтернативно в производството,
размяната, разпределението или потреблението. От своя страна, както вече се
посочи, негови разновидности са инификасното (производственото), пазарното, дистрибутивното и конефикасното (потребителното) благо. Рефикасното
благо е работно поддържащо благо, което е резултат от рефикасна дейност*
(reffectual activity), означавана като възпроизводство [и като възпроизводствена дейност (reproduction activity)] {в т.ч. и рефикасна икономическа
дейност* (reffectual economic activity), означавана като възпроизводство [и
като възпроизводствена икономическа дейност (reproduction economic
activity)]} и което оказва рефикасно въздействие* (reffectual impact) [в т.ч. и
рефикасно икономическо въздействие* (reffectual economic impact)] върху
околната среда. Рефикасното благо удовлетворява рефикасни потребности*
(reffectual needs /necessities/) (същото като възпроизводствени потребности) [в
т.ч. и възпроизводствени икономически потребности* (reproductuional economic needs /necessities/)] на социума (потребности от блага, създадени във
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводството)] [в т.ч. рeфикасни потребности на поддържащата сфера* (reffectual needs /necessities/ of sustenance sphere) и рефикасни потребности на супериалната сфера* (reffectual needs /necessities/ of superial sphere),
чиито разновидности съответно са рeфикасните икономически потребности
на поддържащата сфера* (reffectual economic needs /necessities/ of sustenance
sphere) и рефикасните икономически потребности на супериалната сфера* (reffectual economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на рефикасната дейност, където се създава рефикасното благо,
се конституира понятието за рефикасност* (reffectuality) [същото като възпроизводствена артипрефикасност* (reproductional artipreffectuality), която е
и възпроизводствена ефикасност* (reproductional effectuality)] [в т.ч. и за
икономическа рефикасност (същото като възпроизводствена артипрефикасност), която е и възпроизводствена икономическа ефикасност* (reproductional economic effectuality)], в т.ч. средна рефикасност* (average reffectuality)
и пределна рефикасност* (marginal reffectuality). Според възпроизводствената класификация разновидности на рефикасността (в съответствие с четирите фази на пазарно-икономическото възпроизводство) са (1) производствената ефикасност (production effectuality) или накратко инификасност*
(iniffectuality), (2) пазарната ефикасност (market effectuality) или накратко
маркефикасност* (markeffectuality), (3) дистрибутивната ефикасност
(distribution effectuality) или накратко дистрификасност* (distriffectuality), и
(4) потребителната ефикасност (consumption effectuality) или накратко
конефикасност* (coneffectuality).
Съвкупност от рефикасни блага в определен обхват формира рефикасно
богатство* (reffectual wealth) [в .ч. и рефикасно икономическо богатство
(вж. рефикасно икономическо благо)]. Според субстанциалната класификация
рефикасното благо може да бъде както материално рефикасно благо*
(material reffectual good) [на което отговаря понятието за материално рефикасно богатство* (material reffectual good)] {в т.ч. и материално рефикасно
икономическо благо* (material reffectual economic good) [на което отговаря
понятието за материално рефикасно икономическо богатство* (material
reffectual economic good)]}, така и нематериално рефикасно благо*
(immaterial reffectual good) [на което отговаря понятието за нематериално рефикасно богатство* (immaterial reffectual good)] {в т.ч. и нематериално рефикасно икономическо благо* (immaterial reffectual economic good) [на което
отговаря понятието за нематериално рефикасно икономическо богатство*
(immaterial reffectual economic good)]}. Съответно на това се разграничават
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------материална рефикасност* (material reffectuality) [в т.ч. и материална икономическа рефикасност* (material economic reffectuality)] [в т.ч. средна материална рефикасност* (average material reffectuality) и пределна материална рефикасност* (marginal material reffectuality)] и нематериална рефикасност* (immaterial reffectuality) [в т.ч. и нематериална икономическа рефикасност* (immaterial economic reffectuality)] [в т.ч. средна нематериална
рефикасност* (average immaterial reffectuality) и пределна нематериална рефикасност* (marginal immaterial reffectuality)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на рефикасността са (1) реизгодностната
рефикасност* (rebenefitness reffectuality), чиито разновидности са средната
реизгодностна рефикасност* (average rebenefitness reffectuality) и пределната реизгодностна рефикасност* (marginal rebenefitness reffectuality), (2) реползваемостната рефикасност* (reuseness reffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна рефикасност* (average reuseness
reffectuality) и пределната реползваемостна рефикасност* (marginal reuseness reffectuality), и (3) ресметностната рефикасност* (reexpenseness
reffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна рефикасност*
(average reexpenseness reffectuality) и пределната ресметностна рефикасност* (marginal reexpenseness reffectuality). Средната реизгодностна, средната
реползваемостна и средната ресметностна рефикасност са разновидности на
по-общото понятие за средна рефикасност* (average reffectuality). Пределната
реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна рефикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна рефикасност*
(marginal reffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата рефикасност са (1) реизгодностната икономическа рефикасност* (rebenefitness economic reffectuality), чиито
разновидности са средната реизгодностна икономическа рефикасност* (average rebenefitness economic reffectuality) и пределната реизгодностна икономическа рефикасност* (marginal rebenefitness economic reffectuality), (2) реползваемостната икономическа рефикасност* (reuseness economic
reffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа рефикасност* (average reuseness economic reffectuality) и пределната
реползваемостна икономическа рефикасност* (marginal reuseness economic
reffectuality), и (3) ресметностната икономическа рефикасност* (reexpenseness economic reffectuality), чиито разновидности са средната ресметност46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа рефикасност* (average reexpenseness economic reffectuality)
и пределната ресметностна икономическа рефикасност* (marginal reexpenseness economic reffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна икономическа рефикасност са разновидности
на по-общото понятие за средна икономическа рефикасност* (average
economic reffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа рефикасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа рефикасност* (marginal
economic reffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на рефикасното благо* (rebenefitness of reffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на рефикасното благо* (total rebenefitness of reffectual good), средната реизгодност на рефикасното благо*
(average rebenefitness of reffectual good) и пределната реизгодност на рефикасното благо* (marginal rebenefitness of reffectual good); (2) реползваемост
на рефикасното благо* (reuseness of reffectual good), разновидности на която
са общата реползваемост на рефикасното благо* (total reuseness of reffectual
good), средната реползваемост на рефикасното благо* (average reuseness of
reffectual good) и ределната реползваемост на рефикасното благо* (marginal
reuseness of reffectual good); (3) ресметност на рефикасното благо* (reexpenseness of reffectual good), разновидности на която са общата ресметност на
рефикасното благо* (total reexpenseness of reffectual good), средната ресметност на рефикасното благо* (average reexpenseness of reffectual good) и
пределната ресметност на рефикасното благо* (marginal reexpenseness of
reffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на рефикасното икономическо благо* (rebenefitness of reffectual economic good), разновидности на която са общата реизгодност на рефикасното икономическо благо* (total rebenefitness of
reffectual economic good), средната реизгодност на рефикасното икономическо благо* (average rebenefitness of reffectual economic good) и пределната
реизгодност на рефикасното икономическо благо* (marginal rebenefitness of
reffectual economic good); (2) реползваемост на рефикасното икономическо
благо* (reuseness of reffectual economic good), разновидности на която са общата реползваемост на рефикасното икономическо благо* (total reuseness
of reffectual economic good), средната реползваемост на рефикасното икономическо благо* (average reuseness of reffectual economic good) и пределната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реползваемост на рефикасното икономическо благо* (marginal reuseness of
reffectual economic good); (3) ресметност на рефикасното икономическо
благо* (reexpenseness of reffectual economic good), разновидности на която са
общата ресметност на рефикасното икономическо благо* (total reexpenseness of reffectual economic good), средната ресметност на рефикасното
икономическо благо* (average reexpenseness of reffectual economic good) и пределната ресметност на рефикасното икономическо благо* (marginal reexpenseness of reffectual economic good).
3.1.2. Инификасно благо и инификасност
Инификасното благо (производственото благо) [в т.ч. и инификасното
икономическо благо (производственото икономическо благо)] е работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в производството. То е е резултат от инификасна дейност* (iniffectual activity) [в
т.ч. и на инификасна икономическа дейност* (iniffectual economic activity)],
означавана като производство (в т.ч. и като икономическо производство) [и
като производствена дейност (production activity)] [в т.ч. и като производствена икономическа дейност (production economic activity)], и оказва инификасно въздействие* (iniffectual impact) [в т.ч. и инификасно икономическо
въздействие* (iniffectual economic impact)] върху околната среда. Инификасното благо удовлетворява инификасни потребности* (iniffectual needs
/necessities/) [същото като производствени потребности (productuion needs
/necessities/) на социума (потребности на социума от блага, създадени в производството)] {в т.ч. и инификасни икономически потребности* (iniffectual
economic needs /necessities/) [същото като производствени потребности
(productuion needs /necessities/)} [в т.ч. инификасни потребности на поддържащата сфера* (iniffectual needs /necessities/ of sustenance sphere) и инификасни потребности на супериалната сфера* (iniffectual needs /necessities/
of superial sphere), чиито разновидности съответно са инификасните икономически потребности на поддържащата сфера* (iniffectual economic needs
/necessities/ of sustenance sphere) и инификасните икономически потребности на супериалната сфера* (iniffectual economic needs /necessities/ of superial
sphere)].
В областта на инификасната дейност, където се създава инификасното
благо, се конституира понятието за инификасност* (inifectuality) [същото като
производствена артипрефикасност* (production artipreffectuality), която е и
производствена ефикасност* (production effectuality)] [в т.ч. и за икономичес48

48

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка инификасност (същото като производствена икономическа артипрефикасност), която е и производствена икономическа ефикасност* (production
economic effectuality)], в т.ч. средна инификасност* (average inifectuality) и
пределна инификасност* (marginal iniffectuality). Съвкупност от инификасни
блага в даден обхват формира инификасно богатство* (iniffectual wealth) [в
т.ч. и инификасно икономическо богатство (вж. инификасно икономическо
благо)]. Според субстанциалната класификация инификасното благо може да
бъде както материално инификасно благо* (material iniffectual good) [на което отговаря понятието за материално инификасно богатство* (material
iniffectuall wealth)] {в т.ч. и за материално инификасно икономическо благо*
(material iniffectual economic good) [на което отговаря понятието за материално инификасно икономическо богатство* (material iniffectuall economic
wealth)}, така и нематериално инификасно благо* (immaterial iniffectual
good) [на което отговаря понятието за нематериално инификасно богатство* (immaterial iniffectual wealth)] {в т.ч. и нематериално инификасно икономическо благо* (immaterial iniffectual economic good) [на което отговаря понятието за нематериално инификасно икономическо богатство* (immaterial
iniffectuall economic wealth)}. Съответно на това се разграничават материална
инификасност* (material iniffectuality) [в т.ч. средна материална инификасност* (average material iniffectuality) и пределна материална инификасност*
(marginal material iniffectuality)] и нематериална инификасност* (immaterial
iniffectuality) [в т.ч. средна нематериална инификасност* (average immaterial
iniffectuality) и пределна нематериална инификасност* (marginal immaterial
iniffectuality)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на инификасността са (1) иниизгодностната инификасност* (inibenefitness iniffectuality), чиито разновидности са
средната иниизгодностна инификасност* (average inibenefitness iniffectuality) и пределната иниизгодностна инификасност* (marginal inibenefitness
iniffectuality), (2) иниползваемостната инификасност* (iniuseness iniffectuality), чиито разновидности са средната иниползваемостна инификасност*
(average iniuseness iniffectuality) и пределната иниползваемостна инификасност* (marginal iniuseness iniffectuality), и (3) инисметностната инификасност* (iniexpenseness iniffectuality), чиито разновидности са средната инисметностна инификасност* (average iniexpenseness iniffectuality) и пределната инисметностна инификасност* (marginal iniexpenseness iniffectuality).
Средната иниизгодностна, средната иниползваемостна и средната инисметнос49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна инификасност са разновидности на по-общото понятие за средна инификасност* (average iniffectuality). Пределната иниизгодностна, пределната иниползваемостна и пределната инисметностна инификасност са разновидности
на по-общото понятие за пределна инификасност* (marginal iniffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата инификасност са (1) иниизгодностната икономическа инификасност* (inibenefitness economic iniffectuality),
чиито разновидности са средната иниизгодностна икономическа инификасност* (average inibenefitness economic iniffectuality) и пределната иниизгодностна икономическа инификасност* (marginal inibenefitness economic
iniffectuality), (2) иниползваемостната икономическа инификасност* (iniuseness economic iniffectuality), чиито разновидности са средната иниползваемостна икономическа инификасност* (average iniuseness economic
iniffectuality) и пределната иниползваемостна икономическа инификасност* (marginal iniuseness economic iniffectuality), и (3) инисметностната
икономическа инификасност* (iniexpenseness economic iniffectuality), чиито
разновидности са средната инисметностна икономическа инификасност*
(average iniexpenseness economic iniffectuality) и пределната инисметностна
икономическа
инификасност*
(marginal
iniexpenseness
economic
iniffectuality). Средната иниизгодностна, средната иниползваемостна и средната инисметностна икономическа инификасност са разновидности на по-общото
понятие за средна икономическа инификасност* (average economic
iniffectuality). Пределната иниизгодностна, пределната иниползваемостна и
пределната инисметностна икономическа инификасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа инификасност* (marginal
economic iniffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) иниизгодност на инификасното благо* (inibenefitness of iniffectual good), разновидности на която са общата иниизгодност на инификасното благо* (total
inibenefitness of iniffectual good), средната иниизгодност на инификасното
благо* (average inibenefitness of iniffectual good) и пределната иниизгодност
на инификасното благо* (marginal inibenefitness of iniffectual good); (2) иниползваемост на инификасното благо* (iniuseness of iniffectual good), разновидности на която са общата иниползваемост на инификасното благо* (total iniuseness of iniffectual good), средната иниползваемост на инификасното благо* (average iniuseness of iniffectual good) и пределната иниползваемост на инификасното благо* (marginal iniuseness of iniffectual good); (3)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инисметност на инификасното благо* (iniexpenseness of iniffectual good),
разновидности на която са общата инисметност на инификасното благо*
(total iniexpenseness of iniffectual good), средната инисметност на инификасното благо* (average iniexpenseness of iniffectual good) и пределната
инисметност на инификасното благо* (marginal iniexpenseness of iniffectual
good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) иниизгодност на инификасното икономическо благо*
(inibenefitness of iniffectual economic good), разновидности на която са общата
иниизгодност на инификасното икономическо благо* (total inibenefitness of
iniffectual economic good), средната иниизгодност на инификасното икономическо благо* (average inibenefitness of iniffectual economic good) и пределната иниизгодност на инификасното икономическо благо* (marginal inibenefitness of iniffectual economic good); (2) иниползваемост на инификасното икономическо благо* (iniuseness of iniffectual economic good), разновидности на която са общата иниползваемост на инификасното икономическо благо* (total iniuseness of iniffectual economic good), средната иниползваемост на инификасното икономическо благо* (average iniuseness of
iniffectual economic good) и пределната иниползваемост на инификасното
икономическо благо* (marginal iniuseness of iniffectual economic good); (3)
инисметност на инификасното икономическо благо* (iniexpenseness of
iniffectual economic good), разновидности на която са общата инисметност
на инификасното икономическо благо* (total iniexpenseness of iniffectual economic good), средната инисметност на инификасното икономическо благо* (average iniexpenseness of iniffectual economic good) и пределната инисметност на инификасното икономическо благо* (marginal iniexpenseness of
iniffectual economic good).
3.1.3. Маркефикасно благо и маркефикасност
Пазарното благо (в т.ч. и пазарно икономическо благо) {или накратко
маркефикасно благо* (markeffectual good) [в т.ч. и маркефикасно икономическо благо* (markeffectual economic good)]} е работно поддържащо благо (в
т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в размяната (в пазарния
обмен). То е е резултат от пазарна дейност* (market activity) [в т.ч. и пазарна
икономическа дейност* (market economic activity)], означавана като размяна
(в т.ч. и като икономическа размяна), и оказва пазарно въздействие (market
impact) [в т.ч. и пазарно икономическо въздействие (market economic impact)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------върху околната среда. Пазарното благо удовлетворява пазарни потребности
(market needs /necessities/) [в т.ч. и пазарни икономически потребности
(market economic needs /necessities/)] на социума (потребности от блага, създадени в размяната)] [в т.ч. пазарни потребности на поддържащата сфера*
(market needs /necessities/ of sustenance sphere) и пазарни потребности на супериалната сфера* (market needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са пазарните икономически потребности на поддържащата сфера* (market economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и
пазарните икономически потребности на супериалната сфера* (market
economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на пазарната дейност, където се създава пазарното благо, се
конституира понятието за пазарна ефикасност* (market effectuality) [която е и
пазарна артипрефикасност* (market artipreffectuality)] [или накратко маркефикасност* (markeffectuality)] [в т.ч. и за пазарна икономическа ефикасност
или накратко икономическа маркефикасност* (economic markeffectuality),
която е и пазарна икономическа артипрефикасност* (market economic artipreffectuality)], в т.ч. средна пазарна ефикасност* (average market effectuality)
и пределна пазарна ефикасност* (marginal market effectuality). Съвкупност от
пазарни блага в даден обхват формира пазарно богатство* (market wealth) [в
т.ч. и пазарно икономическо богатство (вж. пазарно икономическо благо)].
Пазарното благо може да бъде само нематериално пазарно благо* (immaterial
market good) [на което отговаря понятието за нематериално пазарно богатство* (immaterial market wealth)] {в т.ч. и нематериално пазарно икономическо благо* (immaterial market economic good) [на което отговаря понятието за
нематериално пазарно икономическо богатство* (immaterial market
economic wealth)]}. Съответно на това се конституира понятието за нематериална пазарна ефикасност* (immaterial market effectuality) [в т.ч. за нематериална пазарна икономическа ефикасност* (immaterial market economic
effectuality)] [в т.ч. средна нематериална пазарна ефикасност* (average
immaterial market effectuality) и пределна нематериална пазарна ефикасност* (marginal immaterial market effectuality)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на маркефикасността са (1) коизгодностната маркефикасност* (cobenefitness markeffectuality), чиито разновидности са
средната коизгодностна маркефикасност* (average cobenefitness markeffectuality) и пределната коизгодностна маркефикасност* (marginal cobenefitness markeffectuality), (2) коползваемостната маркефикасност* (couseness
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------markeffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна маркефикасност* (average couseness markeffectuality) и пределната коползваемостна маркефикасност* (marginal couseness markeffectuality), и (3) косметностната маркефикасност* (coexpenseness markeffectuality), чиито разновидности са средната косметностна маркефикасност* (average coexpenseness markeffectuality) и пределната косметностна маркефикасност* (marginal coexpenseness markeffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната косметностна маркефикасност са разновидности на пообщото понятие за средна маркефикасност* (average markeffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната косметностна маркефикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна маркефикасност* (marginal markeffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата маркефикасност са (1) коизгодностната икономическа маркефикасност* (cobenefitness economic markeffectuality), чиито разновидности са средната коизгодностна икономическа маркефикасност* (average cobenefitness economic markeffectuality) и пределната
коизгодностна икономическа маркефикасност* (marginal cobenefitness
economic markeffectuality), (2) коползваемостната икономическа маркефикасност* (couseness economic markeffectuality), чиито разновидности са
средната коползваемостна икономическа маркефикасност* (average couseness economic markeffectuality) и пределната коползваемостна икономическа
маркефикасност* (marginal couseness economic markeffectuality), и (3) косметностната икономическа маркефикасност* (coexpenseness economic
markeffectuality), чиито разновидности са средната косметностна икономическа маркефикасност* (average coexpenseness economic markeffectuality) и
пределната косметностна икономическа маркефикасност* (marginal coexpenseness economic markeffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната косметностна икономическа маркефикасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа маркефикасност*
(average economic markeffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната косметностна икономическа маркефикасност са
разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа маркефикасност* (marginal economic markeffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) коизгодност на маркефикасното благо* (cobenefitness of markeffectual good), разновидности на която са общата коизгодност на маркефикасното благо* (to-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tal cobenefitness of markeffectual good), средната коизгодност на маркефикасното благо* (average cobenefitness of markeffectual good) и пределната коизгодност на маркефикасното благо* (marginal cobenefitness of markeffectual
good); (2) коползваемост на маркефикасното благо* (couseness of
markeffectual good), разновидности на която са общата коползваемост на
маркефикасното благо* (total couseness of markeffectual good), средната коползваемост на маркефикасното благо* (average couseness of markeffectual
good) и пределната коползваемост на маркефикасното благо* (marginal
couseness of markeffectual good); (3) косметност на маркефикасното благо*
(coexpenseness of markeffectual good), разновидности на която са общата косметност на маркефикасното благо* (total coexpenseness of markeffectual
good), средната косметност на маркефикасното благо* (average coexpenseness of markeffectual good) и пределната косметност на маркефикасното
благо* (marginal coexpenseness of markeffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) коизгодност на маркефикасното икономическо благо*
(cobenefitness of markeffectual economic good), разновидности на която са общата коизгодност на маркефикасното икономическо благо* (total cobenefitness of markeffectual economic good), средната коизгодност на маркефикасното икономическо благо* (average cobenefitness of markeffectual economic
good) и пределната коизгодност на маркефикасното икономическо благо*
(marginal cobenefitness of markeffectual economic good); (2) коползваемост на
маркефикасното икономическо благо* (couseness of markeffectual economic
good), разновидности на която са общата коползваемост на маркефикасното икономическо благо* (total couseness of markeffectual economic good),
средната коползваемост на маркефикасното икономическо благо* (average
couseness of markeffectual economic good) и пределната коползваемост на
маркефикасното икономическо благо* (marginal couseness of markeffectual
economic good); (3) косметност на маркефикасното икономическо благо*
(coexpenseness of markeffectual economic good), разновидности на която са общата косметност на маркефикасното икономическо благо* (total coexpenseness of markeffectual economic good), средната косметност на маркефикасното икономическо благо* (average coexpenseness of markeffectual economic good) и пределната косметност на маркефикасното икономическо
благо* (marginal coexpenseness of markeffectual economic good).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.4. Дистрификасно благо и дистрификасност
Дистрибутивното благо (в т.ч. и дистрибутивното икономическо благо)
{или накратко дистрификасно благо* (distriffectual good) [в т.ч. и дистрификасно икономическо благо* (distriffectual economic good)]} е работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в разпределението (на дохода). То е е резултат от дистрибутивна дейност*
(distribution activity) [дистрибутивна икономическа дейност* (distribution
economic activity)], означавана като разпределение (в т.ч. и като икономическо
разпределение), и оказва дистрибутивно въздействие (distribution mpact)
върху околната среда. Дистрибутивното благо удовлетворява дистрибутивни
потребности (distribution needs /necessities/) [в т.ч. и дистрибутивни икономически потребности (distribution economic needs /necessities/)] на социума
(потребности от блага, създадени в разпределението)] [в т.ч. дистрибутивни
потребности на поддържащата сфера* (distribution needs /necessities/ of
sustenance sphere) и дистрибутивни потребности на супериалната сфера*
(distribution needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са дистрибутивните икономически потребности на поддържащата
сфера* (distribution economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и дистрибутивните икономически потребности на супериалната сфера*
(distribution economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на дистрибутивната дейност, където се създава дистрибутивното благо, се конституира понятието за дистрибутивна ефикасност*
(distribution effectuality) [която е и дистрибутивна артипрефикасност*
(distribution artipreffectuality)] [накратко дистрификасност* (distriffectuality)]
[в т.ч. и за дистрибутивна икономическа ефикасност, която е и дистрибутивна икономическа артипрефикасност* (distribution economic artipreffectuality)] [накратко икономическа дистрификасност* (economic distriffectuality)], в т.ч. средна дистрибутивна ефикасност* (average distribution
effectuality) и пределна дистрибутивна ефикасност* (marginal distribution
effectuality). Съвкупност от пазарни блага в даден обхват формира дистрибутивно богатство* (distribution wealth) [в т.ч. и дистрибутивно
икономическо богатство (вж. дистрибутивно икономическо благо)]. Дистрибутивното благо може да бъде само нематериално дистрибутивно благо*
(immaterial distribution good) [на което отговаря понятието за нематериално
дистрибутивно богатство* (immaterial distribution wealth)] {в т.ч. и нематериално дистрибутивно икономическо благо* (immaterial distribution economic good) [на което отговаря понятието за нематериално дистрибутивно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо богатство* (immaterial distribution economic wealth)]}. Съответно на това се конституира понятието за нематериална дистрибутивна
ефикасност* (immaterial distribution effectuality) [в т.ч. и за нематериална
дистрибутивна икономическа ефикасност* (immaterial distribution economic
effectuality)] [в т.ч. средна нематериална дистрибутивна ефикасност* (average immaterial distribution effectuality) и пределна нематериална дистрибутивна ефикасност* (marginal immaterial distribution effectuality)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на дистрификасността са (1) коизгодностната дистрификасност* (cobenefitness distriffectuality), чиито разновидности
са средната коизгодностна дистрификасност* (average cobenefitness
distriffectuality) и пределната коизгодностна дистрификасност* (marginal
cobenefitness distriffectuality), (2) коползваемостната дистрификасност*
(couseness distriffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна дистрификасност* (average couseness distriffectuality) и пределната коползваемостна дистрификасност* (marginal couseness distriffectuality), и (3)
косметностната дистрификасност* (coexpenseness distriffectuality), чиито
разновидности са средната косметностна дистрификасност* (average coexpenseness distriffectuality) и пределната косметностна дистрификасност* (marginal coexpenseness distriffectuality). Средната коизгодностна,
средната коползваемостна и средната косметностна дистрификасност са разновидности на по-общото понятие за средна дистрификасност* (average
distriffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и
пределната косметностна дистрификасност са разновидности на по-общото
понятие за пределна дистрификасност* (marginal distriffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата дистрификасност са (1) коизгодностната икономическа дистрификасност* (cobenefitness economic
distriffectuality), чиито разновидности са средната коизгодностна икономическа дистрификасност* (average cobenefitness economic distriffectuality) и
пределната коизгодностна икономическа дистрификасност* (marginal
cobenefitness economic distriffectuality), (2) коползваемостната икономическа
дистрификасност* (couseness economic distriffectuality), чиито разновидности
са средната коползваемостна икономическа дистрификасност* (average
couseness economic distriffectuality) и пределната коползваемостна икономическа дистрификасност* (marginal couseness economic distriffectuality), и (3)
косметностната икономическа дистрификасност* (coexpenseness eco56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic distriffectuality), чиито разновидности са средната косметностна икономическа дистрификасност* (average coexpenseness economic distriffectuality) и пределната косметностна икономическа дистрификасност* (marginal coexpenseness economic distriffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната косметностна икономическа дистрификасност
са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа дистрификасност* (average economic distriffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната косметностна икономическа дистрификасност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа
дистрификасност* (marginal economic distriffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) коизгодност на дистрификасното благо* (cobenefitness of distriffectual good),
разновидности на която са общата коизгодност на дистрификасното благо* (total cobenefitness of distriffectual good), средната коизгодност на дистрификасното благо* (average cobenefitness of distriffectual good) и пределната
коизгодност на дистрификасното благо* (marginal cobenefitness of
distriffectual good); (2) коползваемост на дистрификасното благо* (couseness of distriffectual good), разновидности на която са общата коползваемост
на дистрификасното благо* (total couseness of distriffectual good), средната
коползваемост на дистрификасното благо* (average couseness of
distriffectual good) и пределната коползваемост на дистрификасното благо* (marginal couseness of distriffectual good); (3) косметност на дистрификасното благо* (coexpenseness of distriffectual good), разновидности на която
са общата косметност на дистрификасното благо* (total coexpenseness of
distriffectual good), средната косметност на дистрификасното благо* (average coexpenseness of distriffectual good) и пределната косметност на дистрификасното благо* (marginal coexpenseness of distriffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) коизгодност на дистрификасното икономическо благо* (cobenefitness of distriffectual economic good), разновидности на която са
общата коизгодност на дистрификасното икономическо благо* (total
cobenefitness of distriffectual economic good), средната коизгодност на дистрификасното икономическо благо* (average cobenefitness of distriffectual economic good) и пределната коизгодност на дистрификасното икономическо
благо* (marginal cobenefitness of distriffectual economic good); (2) коползваемост на дистрификасното икономическо благо* (couseness of distriffectual
economic good), разновидности на която са общата коползваемост на дист-

57

57

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рификасното икономическо благо* (total couseness of distriffectual economic
good), средната коползваемост на дистрификасното икономическо благо*
(average couseness of distriffectual economic good) и пределната коползваемост на дистрификасното икономическо благо* (marginal couseness of
distriffectual economic good); (3) косметност на дистрификасното икономическо благо* (coexpenseness of distriffectual economic good), разновидности на
която са общата косметност на дистрификасното икономическо благо*
(total coexpenseness of distriffectual economic good), средната косметност на
дистрификасното икономическо благо* (average coexpenseness of
distriffectual economic good) и пределната косметност на дистрификасното
икономическо благо* (marginal coexpenseness of distriffectual economic good).
3.1.5. Конефикасно благо и конефикасност
Конефикасното благо (потребителното благо) [в т.ч. и конефикасното
икономическо благо (потребителното икономическо благо)] е работно поддържащо благо, което се създава в потреблението. То е резултат от конефикасна дейност* (coneffectual activity), означавана като потребление [и като
потребителна дейност (consumption activity)] {в т.ч. и резултат от конефикасна икономическа дейност* (coneffectual economic activity), означавана като икономическо потребление [и като потребителна икономическа дейност
(consumption economic activity)]}, и оказва конефикасно въздействие*
(coneffectual impact) [в т.ч. и конефикасно икономическо въздействие*
(coneffectual economic impact)] върху околната среда. Конефикасното благо
удовлетворява конефикасни потребности* (coneffectual needs /necessities/)
[същото като потребителни потребности (consumption needs /necessities/) на
социума (потребности от блага, създадени в потреблението)] {в т.ч. и конефикасни икономически потребности* (coneffectual economic needs /necessities/)
[същото като потребителни икономически потребности (consumption
economic needs /necessities/) на социума (потребности от икономически блага,
създадени в икономическото потребление)]} [в т.ч. конефикасни потребности на поддържащата сфера* (coneffectual needs /necessities/ of sustenance
sphere) и конефикасни потребности на супериалната сфера* (coneffectual
needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са конефикасните икономически потребности на поддържащата сфера*
(coneffectual economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и конефикасните
икономически потребности на супериалната сфера* (coneffectual economic
needs /necessities/ of superial sphere)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на конефикасната дейност, където се създава конефикасното
благо, се конституира понятието за конефикасност* (conefectuality) [същото
като потребителна ефикасност* (consumption effectuality), която е и потребителна артипрефикасност* (consumption artipreffectuality)] [в т.ч. и за икономическа конефикасност (същото като потребителна икономическа ефикасност), която е и потребителна иконмическа артипрефикасност*
(consumption economic artipreffectuality], в т.ч. средна конефикасност*
(average conefectuality) и пределна канефикасност* (marginal coneffectuality).
Съвкупност от конефикасни блага в даден обхват формира конефикасно богатство* (conefectual wealth) (богатство от работна сила, от трудови блага) [в
т.ч. и конефикасно икономическо богатство (вж. конефикасно икономическо
благо)]. Конефикасното благо може да бъде само нематериално конефикасно
благо* (immaterial coneffectual good) [на което отговаря понятието за нематериално конефикасно богатство* (immaterial coneffectual wealth)] {в т.ч. и
нематериално конефикасно икономическо благо* (immaterial coneffectual
economic good) [на което отговаря понятието за нематериално конефикасно
икономическо богатство* (immaterial coneffectual economic wealth)]}. На това
съответства понятието за нематериална конефикасност* (immaterial
coneffectuality) [в т.ч. и за нематериална икономическа конефикасност*
(immaterial economic coneffectuality)] [в т.ч. средна нематериална конефикасност* (average immaterial coneffectuality) и пределна нематериална конефикасност* (marginal immaterial coneffectuality)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на конефикасността са (1) коизгодностната
конефикасност* (cobenefitness coneffectuality), чиито разновидности са
средната коизгодностна конефикасност* (average cobenefitness coneffectuality) и пределната коизгодностна конефикасност* (marginal cobenefitness
coneffectuality), (2) коползваемостната конефикасност* (couseness
coneffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна конефикасност* (average couseness coneffectuality) и пределната коползваемостна
конефикасност* (marginal couseness coneffectuality), и (3) косметностната
конефикасност* (coexpenseness coneffectuality), чиито разновидности са
средната косметностна конефикасност* (average coexpenseness coneffectuality) и пределната косметностна конефикасност* (marginal coexpenseness
coneffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната
косметностна конефикасност са разновидности на по-общото понятие за
средна конефикасност* (average coneffectuality). Пределната коизгодностна,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределната коползваемостна и пределната косметностна конефикасност са
разновидности на по-общото понятие за пределна конефикасност* (marginal
coneffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата конефикасност са (1) коизгодностната икономическа конефикасност* (cobenefitness economic coneffectuality),
чиито разновидности са средната коизгодностна икономическа конефикасност* (average cobenefitness economic coneffectuality) и пределната коизгодностна икономическа конефикасност* (marginal cobenefitness economic
coneffectuality), (2) коползваемостната икономическа конефикасност*
(couseness economic coneffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна икономическа конефикасност* (average couseness economic
coneffectuality) и пределната коползваемостна икономическа конефикасност* (marginal couseness economic coneffectuality), и (3) косметностната
икономическа конефикасност* (coexpenseness economic coneffectuality), чиито разновидности са средната косметностна икономическа конефикасност* (average coexpenseness economic coneffectuality) и пределната косметностна икономическа конефикасност* (marginal coexpenseness economic
coneffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната
косметностна икономическа конефикасност са разновидности на по-общото
понятие за средна икономическа конефикасност* (average economic
coneffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и
пределната косметностна икономическа конефикасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа конефикасност* (marginal
economic coneffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) коизгодност на конефикасното благо* (cobenefitness of coneffectual good), разновидности на която са общата коизгодност на конефикасното благо* (total
cobenefitness of coneffectual good), средната коизгодност на конефикасното
благо* (average cobenefitness of coneffectual good) и пределната коизгодност
на конефикасното благо* (marginal cobenefitness of coneffectual good); (2) коползваемост на конефикасното благо* (couseness of coneffectual good), разновидности на която са общата коползваемост на конефикасното благо*
(total couseness of coneffectual good), средната коползваемост на конефикасното благо* (average couseness of coneffectual good) и пределната коползваемост на конефикасното благо* (marginal couseness of coneffectual good); (3)
косметност на конефикасното благо* (coexpenseness of coneffectual good),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на която са общата косметност на конефикасното благо*
(total coexpenseness of coneffectual good), средната косметност на конефикасното благо* (average coexpenseness of coneffectual good) и пределната
косметност на конефикасното благо* (marginal coexpenseness of coneffectual
good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) коизгодност на конефикасното икономическо благо*
(cobenefitness of coneffectual economic good), разновидности на която са общата коизгодност на конефикасното икономическо благо* (total cobenefitness
of coneffectual economic good), средната коизгодност на конефикасното
икономическо благо* (average cobenefitness of coneffectual economic good) и
пределната коизгодност на конефикасното икономическо благо* (marginal
cobenefitness of coneffectual economic good); (2) коползваемост на конефикасното икономическо благо* (couseness of coneffectual economic good), разновидности на която са общата коползваемост на конефикасното икономическо благо* (total couseness of coneffectual economic good), средната коползваемост на конефикасното икономическо благо* (average couseness of
coneffectual economic good) и пределната коползваемост на конефикасното
икономическо благо* (marginal couseness of coneffectual economic good); (3)
косметност на конефикасното икономическо благо* (coexpenseness of
coneffectual economic good), разновидности на която са общата косметност
на конефикасното икономическо благо* (total coexpenseness of coneffectual
economic good), средната косметност на конефикасното икономическо
благо* (average coexpenseness of coneffectual economic good) и пределната
косметност на конефикасното икономическо благо* (marginal coexpenseness of coneffectual economic good).
3.2. Благото и ефикасността при различни възпроизводствени конфигурации
В зависимост от функционалното място, което заемат във възпроизводствения процес, неговите фази могат да се групират и да образуват различни
разновидности на възпроизводствената конфигурация (в т.ч. и на възпроизводствената икономическа конфигурация). Към тях се числят следпроизводството (в т.ч. и икономическото следпроизводство) и предипотреблението (в
т.ч. и икономическото предипотребление), стопанисването (в т.ч. и икономическото стопанисване) и посредничеството (в т.ч. и икономическото посредничество), бизнесът (в т.ч. и икономическият бизнес) и алокацията (в т.ч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и икономическата алокация). На тях отговарят съответни формати и разновидности на благото (в т.ч. и на икономическото благо) и на ефикасността (в
т.ч. и на икономическата ефикасност), които са предмет на обсъждане в настоящия параграф на статията.
3.2.1. Следпроизводство и следпроизводствено благо (кофикасно благо и кофикасност). Предипотребление и предипотребително благо
(бефикасно благо и бефикасност). Физическо и трудово благо
В своята общност възпроизводствените фази, които като последователно
свързани звена следват след производството, в случая – размяната, разпределението и потреблението, се определя с понятието за следпроизводство (в т.ч.
и за икономическо следпроизводство) (без случаите на продължаване в него на
производствения процес). То е следпроизводствена конфигурация (postproduction configuration) [в т.ч. и следпроизводствена икономическа конфигурация (post-production economic configuration)] като разновидност на възпроизводствената конфигурация [в т.ч. и на възпроизводствената икономическа
конфигурация]. Така че даден цикъл на възпроизводството се състои от производство и следпроизводство (в т.ч. даден цикъл на икономическото възпроизводство се състои от икономическо производство и икономическо следпроизводство), като през следващите възпроизводствени цикли посочените последователности се повтарят. Тогава според възпроизводствената класификация разновидности на възпроизводственото благо (на рефикасното благо) [в
т.ч. и на възпроизводственото икономическо благо (на рефикасното икономическо благо)] са (1) производственото благо (инификасното благо) (благо, създадено в производството) [в т.ч. и производственото икономическо благо
(инификасното икономическо благо) (икономическо благо, създадено в икономическото производство)] и (2) следпроизводственото благо* (postproduction good) (благо, създадено в следпроизводството) [в т.ч. и следпроизводственото икономическо благо (икономическо благо, създадено в икономическото следпроизводство)]. То се нарича още накратко кофикасно благо*
(coffectual good) (в т.ч. и кофикасно икономическо благо) (приема се, че следпроизводствените фази са допълващи, т.е. “комплементарни” фази на възпроизводството, от complementary). От гледна точка на възпроизводството като процес на създаване на нарастващо във времето поддържащо богатство производството е негова основна подсистема, а следпроизводството – негова допълваща подсистема.1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

Според разработената от автора на енциклопедията теория за поддържането
(Миркович, К. Стопанство и икономика. Университетско издателство “Стопанство”,
С., 2009): (1) когато поддържането е само стопанство (т.е. е неикономическо стопанство), то е стопанско възпроизводство, състоящо се от две фази – производство
и потребление (в частност, от стопанско производство и стопанско потребление)
[тогава е налице стопанско следпроизводство* (protoeconomic post-production), което включва само потреблението (в частност, само стопанското потребление)]; (2) когато поддържането е само икономика (т.е. е непазарна икономика), то е икономическо
възпроизводство, състоящо се от три фази – производство, разпределение и потребление (в частност, от икономическо производство, икономическо разпределение и
икономическо потребление) [тогава е налице икономическо следпроизводство, което
включва само разпределението и потреблението (в частност, икономическото разпределение и икономическото разпределение потребление)]; (3) когато поддържането
е само пазарна икономика (т.е. е нефинансово-пазарна икономика), то е пазарноикономическо възпроизводство, състоящо се от четири фази – производство, размяна, разпределение и потребление (в частност, от пазарно-икономическо производство, пазарно-икономическа размяна, пазарно-икономическо разпределение и пазарно-икономическо потребление) [тогава е налице пазарно-икономическо следпроизводство* (marketly-economic post-production), което включва само размяната,
разпределението и потреблението (в частност, само пазарно-икономическата размяна, пазарно-икономическото разпределение и пазарно-икономическото потребление)]; (4) когато поддържането е финансова пазарна икономика, то е финансовопазарно-икономическо възпроизводство, състоящо се от пет фази – производство,
размяна, разпределение, финансова размяна и потребление (в частност, от финансово-пазарно-икономическо производство, финансово-пазарно-икономическа размяна, финансово-пазарно-икономическо разпределение, финансова размяна и финансово-пазарно-икономическо потребление) [тогава е налице финансовопазарно-икономическо следпроизводство* (financially-marketly-economic postproduction), което включва само размяната, финансовата размяна, разпределението и
потреблението (в частност, само финансово-пазарно-икономическата размяна, финансовата размяна, финансово-пазарно-икономическото разпределение и финансовопазарно-икономическото потребление)].

Кофикасното благо (следпроизводственото благо) [в т.ч. и кофикасното икономическо благо (следпроизводственото икономическо благо)] е работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в следпроизводствените фази на възпроизводството (размяната, разпределението и потреблението), т.е. на следпроизводството, в т.ч. и на икономическото следпроизводсдтво (включващо икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление) и затова е общо понятие за пазарно благо, дистрибутивно благо и потребително благо (конефикасно благо), в т.ч. и съответно за пазарно икономическо благо, дистрибутивно икономическо благо и потребително икономическо благо (конефикасно
икономическо благо). То е резултат на кофикасна дейност* (coffectual activity)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[в т.ч. и на кофикасна икономическа дейност* (coffectual economic activity)],
означавана като следпроизводство [и като следпроизводствена дейност*
(post-production activity), в т.ч. и като следпроизводствена икономическа
дейност* (post-production economic activity)], и оказва кофикасно въздействие* (coffectual impact) [в т.ч. и кофикасно икономическо въздействие*
(coffectual economic impact)] върху околната среда. Кофикасното благо удовлетворява кофикасни потребности* (coffectual needs /necessities/) [същото
като следпроизводствени потребности* (post-productuion needs /necessities/)]
{в т.ч. и кофикасни икономическо потребности* (coffectual economic needs
/necessities/) [същото като следпроизводствени икономически потребности*
(post-productuion economic needs /necessities/)]} на социума [в т.ч. кофикасни
потребности на поддържащата сфера* (coffectual needs /necessities/ of
sustenance sphere) и кофикасни потребности на супериалната сфера*
(coffectual needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са кофикасните икономически потребности на поддържащата сфера* (coffectual economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и кофикасните
икономически потребности на супериалната сфера* (coffectual economic
needs /necessities/ of superial sphere)].
В сферата на кофикасната дейност, където се създава кофикасното благо,
се конституира понятието за кофикасност* (coffectuality) [същото като следпроизводствена артипрефикасност* (post-productuion artipreeffectuality), което е и следпроизводствена ефикасност* (post-productuion effectuality)] {в т.ч.
и икономическа кофикасност [същото като следпроизводствена икономическа
артипрефикасност, което е и следпроизводствена икономическа ефикасност* (post-productuion economic effectuality)]}, в т.ч. средна кофикасност*
(average coffectuality) и пределна кофикасност* (marginal coffectuality). Кофикасността е общо понятие за пазарна ефикасност, дистрибутивна ефикасност и конефикасност (потребителна ефикасност) [в т.ч. съответно и за
пазарна икономическа ефикасност, дистрибутивна икономическа ефикасност
и икономическа конефикасност (потребителна икономическа ефикасност)].
Съвкупност от кофикасни блага в определен обхват образува кофикасно богатство* (coffectual wealth) [в т.ч. и кофикасно икономическо богатство
(вж. кофикасно икономическо благо)]. Кофикасното благо е само нематериално кофикасно благо* (immaterial coffectual good) [на което отговаря понятието за нематериално кофикасно богатство* (immaterial coffectual wealth)] {в
т.ч. и нематериално кофикасно икономическо благо* (immaterial coffectual
economic good) [на което отговаря понятието за нематериално кофикасно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо богатство* (immaterial coffectual economic wealth)]}, така че
кофикасността е само нематериална кофикасност* (immaterial coffectuality)
[в т.ч. и нематериална икономическа кофикасност* (immaterial economic
coffectuality)], в т.ч. средна нематериална кофикасност* (average immaterial
coffectuality) и пределна нематериална кофикасност* (marginal immaterial
coffectuality).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на кофикасността са (1) коизгодностната
кофикасност* (cobenefitness coffectuality), чиито разновидности са средната
коизгодностна кофикасност* (average cobenefitness coffectuality) и пределната коизгодностна кофикасност* (marginal cobenefitness coffectuality), (2)
коползваемостната кофикасност* (couseness coffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна кофикасност* (average couseness
coffectuality) и пределната коползваемостна кофикасност* (marginal couseness coffectuality), и (3) косметностната кофикасност* (coexpenseness
coffectuality), чиито разновидности са средната косметностна кофикасност* (average coexpenseness coffectuality) и пределната косметностна кофикасност* (marginal coexpenseness coffectuality). Средната коизгодностна,
средната коползваемостна и средната косметностна кофикасност са разновидности на по-общото понятие за средна кофикасност* (average coffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната
косметностна кофикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна кофикасност* (marginal coffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата кофикасност са (1) коизгодностната икономическа кофикасност* (cobenefitness economic coffectuality), чиито разновидности са средната коизгодностна икономическа кофикасност*
(average cobenefitness economic coffectuality) и пределната коизгодностна
икономическа кофикасност* (marginal cobenefitness economic coffectuality),
(2) коползваемостната икономическа кофикасност* (couseness economic
coffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна икономическа кофикасност* (average couseness economic coffectuality) и пределната
коползваемостна икономическа кофикасност* (marginal couseness economic
coffectuality), и (3) косметностната икономическа кофикасност* (coexpenseness economic coffectuality), чиито разновидности са средната косметностна икономическа кофикасност* (average coexpenseness economic coffectuality)
и пределната косметностна икономическа кофикасност* (marginal coex65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------penseness economic coffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната косметностна икономическа кофикасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа кофикасност* (average
economic coffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната косметностна икономическа кофикасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа кофикасност* (marginal
economic coffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) коизгодност на кофикасното благо* (cobenefitness of coffectual good), разновидности на която са общата коизгодност на кофикасното благо* (total
cobenefitness of coffectual good), средната коизгодност на кофикасното благо* (average cobenefitness of coffectual good) и пределната коизгодност на
кофикасното благо* (marginal cobenefitness of coffectual good); (2) коползваемост на кофикасното благо* (couseness of coffectual good), разновидности на
която са общата коползваемост на кофикасното благо* (total couseness of
coffectual good), средната коползваемост на кофикасното благо* (average
couseness of coffectual good) и пределната коползваемост на кофикасното
благо* (marginal couseness of coffectual good); (3) косметност на кофикасното благо* (coexpenseness of coffectual good), разновидности на която са общата косметност на кофикасното благо* (total coexpenseness of coffectual
good), средната косметност на кофикасното благо* (average coexpenseness
of coffectual good) и пределната косметност на кофикасното благо* (marginal coexpenseness of coffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) коизгодност на кофикасното икономическо благо*
(cobenefitness of coffectual economic good), разновидности на която са общата
коизгодност на кофикасното икономическо благо* (total cobenefitness of
coffectual economic good), средната коизгодност на кофикасното икономическо благо* (average cobenefitness of coffectual economic good) и пределната
коизгодност на кофикасното икономическо благо* (marginal cobenefitness of
coffectual economic good); (2) коползваемост на кофикасното икономическо
благо* (couseness of coffectual economic good), разновидности на която са общата коползваемост на кофикасното икономическо благо* (total couseness
of coffectual economic good), средната коползваемост на кофикасното икономическо благо* (average couseness of coffectual economic good) и пределната коползваемост на кофикасното икономическо благо* (marginal couseness
of coffectual economic good); (3) косметност на кофикасното икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо* (coexpenseness of coffectual economic good), разновидности на която са
общата косметност на кофикасното икономическо благо* (total coexpenseness of coffectual economic good), средната косметност на кофикасното
икономическо благо* (average coexpenseness of coffectual economic good) и
пределната косметност на кофикасното икономическо благо* (marginal
coexpenseness of coffectual economic good).
В своята общност възпроизводствените фази, които като последователно
свързани звена предхождат потребленеието, в случая – производството, размяната и разпределението, се определят с понятието за предипотребление (в т.ч.
и за икономическо предипотребление) (без случаите на извършване в него на
потребителен процес). То е предипотребителна конфигурация (beforeconsumption configuration) [в т.ч. и предипотребителна икономическа конфигурация (before-consumption economic configuration)] като разновидност на
възпроизводствената конфигурация (в т.ч. и възпроизводствената икономическа конфигурация). Така че даден цикъл на възпроизводството се състои от
предипотребление и потребление (в т.ч. даден цикъл на икономическото възпроизводство се състои от икономическо предипотребление и икономическо
потребление), като през следващите възпроизводствени цикли посочените
последователности се повтарят. Тогава според възпроизводствената класификация разновидности на възпроизводственото (рефикасното) благо са (1)
предипотребителното благо (before-consumption good) (благо, създадено в
предипотреблението), наричано още накратко бефикасно благо* (beffectual
good, от before) [в т.ч. и предипотребителното икономическо благо (благо,
създадено в икономическото предипотребление), наричано още накратко бефикасно икономическо благо] и (2) потребителното (конефикасното) благо.
От гледна точка на възпроизводството като процес на създаване на нарастващо
във времето поддържащо богатство предипотреблението е негова ресурсна
подсистема (в т.ч. икономическото предипотребление е негова ресурсна икономическа подсистема), а икономическото потребление – негова резултат1
на икономическа подсистема.
1

Досегашното изложение показва, че: (1) когато поддържането е само стопанство,
тогава е налице стопанско предипотребление* (protoeconomic before-consumption),
което включва само производството (в частност, само стопанското производство); (2) когато поддържането е само икономика, тогава е налице икономическо предипотребление, което включва само производството и разпределението (в частност,
само икономическото производството и икономическото разпределение); (3) когато
поддържането е само пазарна икономика, тогава е налице пазарно-икономическо
предипотребление* (marketly-economic before-consumption), което включва само
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производството, размяната и разпределението (в частност, само пазарноикономическото производство, пазарно-икономическото размяна и пазарноикономичес-кото разпределение); (4) когато поддържането е финансова пазарна
икономика, тогава е налице финансово-пазарно-икономическо предипотребление*
(financially-marketly-economic before-consumption), което включва само производството, размяната, финансовата размяна и разпределението (в частност, само финансово-пазарно-икономическото
производство,
финансово-пазарноикономическата размяна, финансовата размяна и финансово-пазарноикономическото разпределение).

Бефикасното благо (предипотребителното благо) [в т.ч. и бефикасното икономическо благо (предипотребителното икономическо благо)] е работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в предипотребителните фази на възпроизводството (производството,
размяната и разпределението) и затова е общо понятие за производствено
благо (инификасно благо), пазарно благо и дистрибутивно благо, в т.ч. и съответно за производствено икономическо благо (инификасно икономическо
благо) пазарно икономическо благо, и дистрибутивно икономическо благо. То
е резултат на бефикасна дейност* (beffectual activity), означавана като предипотребление [и като предипотребителна дейност* (before-consumption
activity)] {в т.ч. и на бефикасна икономическа дейност* (beffectual economic
activity), означавана като икономическо предипотребление [и като предипотребителна иконмическа дейност* (before-consumption economic activity)]}, и
оказва бефикасно въздействие* (beffectual impact) [в т.ч. и бефикасно икономическо въздействие* (beffectual economic impact)] върху околната среда. Бефикасното благо удовлетворява бефикасни потребности* (beffectual needs
/necessities/) [същото като предипотребителни потребности* (beforeconsumption needs /necessities/)] {в т.ч. и бефикасни икономически потребности* (beffectual economic needs /necessities/) [същото като предипотребителни икономически потребности* (before-consumption economic needs
/necessities/)]} на социума [в т.ч. бефикасни потребности на поддържащата
сфера* (beffectual needs /necessities/ of sustenance sphere) и бефикасни потребности на супериалната сфера* (beffectual needs /necessities/ of superial
sphere), разновидности на които съответно са бефикасните икономически
потребности на поддържащата сфера* (beffectual economic needs
/necessities/ of sustenance sphere) и бефикасните икономически потребности
на супериалната сфера* (beffectual economic needs /necessities/ of superial
sphere)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В сферата на бефикасната дейност, където се създава бефикасното благо,
се конституира понятието за бефикасност* (beffectuality) [същото като предипотребителна ефикасност* (before-consumption effectuality) и като предипотребителна артипрефикасност* (before-consumptionary artipreffectuality
/artiprefficacy/)] {в т.ч. и икономическа бефикасност [същото като предипотребителна икономическа ефикасност* (before-consumption economic
effectuality) и като предипотребителна икономическа артипрефикасност]}, в
т.ч. средна бефикасност* (average beffectuality) и пределна бефикасност*
(marginal beffectuality). Бефикасността е общо понятие за инификасност
(производствена ефикасност), пазарна ефикасност и дистрибутивна ефикасност [в т.ч. съответно и за икономическа инификасност (производствена
икономическа ефикасност), пазарна икономическа ефикасност и дистрибутивна икономическа ефикасност]. Съвкупност от бефикасни блага в определен обхват образува бефикасно богатство* (beffectual wealth) [в т.ч. и бефикасно икономическо богатство (вж. бефикасно икономическо благо). Бефикасното благо чоже да бъде както материално бефикасно благо* (material
beffectual good) [на което отговаря понятието за материално бефикасно богатство* (material beffectual wealth)] {в т.ч. и материално бефикасно икономическо благо* (material beffectual economic good) [на което отговаря понятието за материално бефикасно икономическо богатство* (material beffectual
economic wealth)]}, така и нематериално бефикасно благо* (immaterial
beffectual good) [на което отговаря понятието за нематериално бефикасно богатство* (immaterial beffectual wealth)] {в т.ч. и нематериално бефикасно
икономическо благо* (immaterial beffectual economic good) [на което отговаря
понятието за нематериално бефикасно икономическо богатство* (immaterial beffectual economic wealth)]}. В съответствие с това се разграничават материална бефикасност* (material beffectuality), в т.ч. средна материална
бефикасност* (average material beffectuality) и пределна материална бефикасност* (marginal material beffectuality), и нематериална бефикасност*
(immaterial beffectuality), в т.ч. средна нематериална бефикасност* (average
immaterial beffectuality) и пределна нематериална бефикасност* (marginal
immaterial beffectuality).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на бефикасността са (1) реизгодностната
бефикасност* (rebenefitness beffectuality), чиито разновидности са средната
реизгодностна бефикасност* (average rebenefitness beffectuality) и пределната реизгодностна бефикасност* (marginal rebenefitness beffectuality), (2) ре69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ползваемостната бефикасност* (reuseness beffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна бефикасност* (average reuseness
beffectuality) и пределната реползваемостна бефикасност* (marginal reuseness beffectuality), и (3) ресметностната бефикасност* (reexpenseness
beffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна бефикасност* (average reexpenseness beffectuality) и пределната ресметностна бефикасност* (marginal reexpenseness beffectuality). Средната реизгодностна,
средната реползваемостна и средната ресметностна бефикасност са разновидности на по-общото понятие за средна бефикасност* (average
beffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна бефикасност са разновидности на по-общото понятие за
пределна бефикасност* (marginal beffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата бефикасност са (1) реизгодностната икономическа бефикасност* (rebenefitness economic beffectuality), чиито
разновидности са средната реизгодностна икономическа бефикасност* (average rebenefitness economic beffectuality) и пределната реизгодностна икономическа бефикасност* (marginal rebenefitness economic beffectuality), (2)
реползваемостната икономическа бефикасност* (reuseness economic beffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа
бефикасност* (average reuseness economic beffectuality) и пределната реползваемостна икономическа бефикасност* (marginal reuseness economic
beffectuality), и (3) ресметностната икономическа бефикасност* (reexpenseness economic beffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна икономическа бефикасност* (average reexpenseness economic beffectuality)
и пределната ресметностна икономическа бефикасност* (marginal reexpenseness economic beffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна икономическа бефикасност са разновидности
на по-общото понятие за средна икономическа бефикасност* (average
economic beffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа бефикасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа бефикасност* (marginal
economic beffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на бефикасното благо* (rebenefitness of beffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на бефикасното благо* (total rebenefitness of beffectual good), средната реизгодност на бефикасното благо*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(average rebenefitness of beffectual good) и пределната реизгодност на бефикасното благо* (marginal rebenefitness of beffectual good); (2) реползваемост
на бефикасното благо* (reuseness of beffectual good), разновидности на която
са общата реползваемост на бефикасното благо* (total reuseness of
beffectual good), средната реползваемост на бефикасното благо* (average
reuseness of beffectual good) и ределната реползваемост на бефикасното
благо* (marginal reuseness of beffectual good); (3) ресметност на бефикасното благо* (reexpenseness of beffectual good), разновидности на която са общата ресметност на бефикасното благо* (total reexpenseness of beffectual
good), средната ресметност на бефикасното благо* (average reexpenseness
of beffectual good) и пределната ресметност на бефикасното благо* (marginal reexpenseness of beffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на бефикасното икономическо благо* (rebenefitness of beffectual economic good), разновидности на която са общата
реизгодност на бефикасното икономическо благо* (total rebenefitness of
beffectual economic good), средната реизгодност на бефикасното икономическо благо* (average rebenefitness of beffectual economic good) и пределната
реизгодност на бефикасното икономическо благо* (marginal rebenefitness of
beffectual economic good); (2) реползваемост на бефикасното икономическо
благо* (reuseness of beffectual economic good), разновидности на която са общата реползваемост на бефикасното икономическо благо* (total reuseness
of beffectual economic good), средната реползваемост на бефикасното икономическо благо* (average reuseness of beffectual economic good) и пределната
реползваемост на бефикасното икономическо благо* (marginal reuseness of
beffectual economic good); (3) ресметност на бефикасното икономическо
благо* (reexpenseness of beffectual economic good), разновидности на която са
общата ресметност на бефикасното икономическо благо* (total reexpenseness of beffectual economic good), средната ресметност на бефикасното
икономическо благо* (average reexpenseness of beffectual economic good) и
пределната ресметност на бефикасното икономическо благо* (marginal
reexpenseness of beffectual economic good).
От гледна точка на човешкия индивид и на обществото реалността може
да бъде разделена на две: човешка реалност (общество от хора) и всичко останало (всичко онова, което не е човешка реалност, което е не-човек). За означаването на втората част е удобно и приемливо да се използва определението
“физически” (като евфемизъм), без то да се отъждествява с едноименното оп-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ределение във физиката. Тогава реалността може да бъде човешка реалност и
физическа реалност. Блага (социо-блага), които поради характера на своята
определеност принадлежат към физическата реалност (щом са блага те участват в човешката дейност), са физически блага (physical goods) [в т.ч и физически икономически блага (physical economic goods)], на които отговаря понятието за физическа ефикасност* (physical effectuality) [в т.ч. и за физическа икономическа ефикасност* (physical economic effectuality)]. Техни разновидности са физическите природни блага (physical natural goods) (природните
блага са винаги физически) [в т.ч. и физическите природни икономически
блага (physical natural economic goods)] и физическите работни блага*
(physical working /acttive/ goods) [същото като физически дейностни блага*
(physical working /acttive/ goods)] [в т.ч. и физическите работни икономически блага* (physical working /acttive/ economic goods)], физическите поддържащи блага* (physical sustaining goods) [в т.ч. и физическите икономически
блага* (physical sustaining economic goods)] и физическите супериални блага*
(physical superial goods) [в т.ч. и физическите супериални икономичностни
блага* (physical superial economicalitic goods)], материалните физически
блага (material physical goods) [в т.ч. и материалните физически икономически блага (material physical economic goods)] и нематериалните физически
блага (immaterial physical goods) (природните физически блага са само материални) [в т.ч. и нематериалните физически икономически блага (immaterial
physical economic goods)]. Физическо благо, което едновременно е работно и
поддържащо е физическо артипрефикасно благо* (physical artipreffectual
good) [в т.ч. и физическо артипрефикасно икономическо благо* (physical
artipreffectual economic good)]. На него отговаря понятието за физическа артипрефикасност (physical artipreffectuality) [в т.ч. и за физическа икономическа артипрефикасност (physical economic artipreffectuality)]. Общо понятие
за физическите икономически блага и физическите супериални икономичностни блага са физическите икономичностни блага* (physical superial
economicalitic goods)].
Блага (социо-блага), които поради характера на своята определеност принадлежат към човешката реалност, са човешки блага (human goods) (това са
хората като социален феномен). От социална гледна точка те са само нематериални, т.е. са нематериални човешки блага (immaterial human goods). Човешки блага, които са конституирани в (участват в) човешката съзидателна
дейност, се интепретират като трудови блага (labour goods) в качеството си на
трудова сила [в т.ч. и трудови икономически блага (labour economic goods)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всички блага, създавани в предипотреблението са физически, т.е. са физически бефикасни блага* (physical beffectual goods) [в т.ч. и физически бефикасни икономически блага* (physical beffectual economic goods)], така че
тяхната ефикасност е физическа бефикасност* (physical beffectuality) [същото като физическа предипотребителна ефикасност* (physical beforeconsumption effectuality)] {в т.ч. и физическа икономическа бефикасност*
(physical economic beffectuality) [същото като физическа предипотребителна
икономическа ефикасност* (physical before-consumption economic effectuality)]}, в т.ч. средна физическа бефикасност* (average physical beffectuality) и пределна физическа бефикасност* (marginal physical beffectuality). Съвкупност от физически бефикасни блага в определен обхват образува физическо бефикасно богатство* (physical beffectual wealth) [в т.ч. и физическо бефикасно икономическо богатство* (physical beffectual economic wealth)].
Физическото бефикасно благо може да бъде както материално физическо бефикасно благо* (material physical beffectual good) [на което отговаря понятието за материално физическо бефикасно богатство* (immaterial
physical beffectual wealth)] {в т.ч. и материално физическо бефикасно икономическо благо* (material physical beffectual economic good) [на което отговаря понятието за материално физическо бефикасно икономическо богатство* (immaterial physical beffectual economic wealth)]}, така и нематериално
физическо бефикасно благо* (immaterial physical beffectual good) [на което отговаря понятието за нематериално физическо бефикасно богатство*
(immaterial physical beffectual wealth)] {в т.ч. и нематериално физическо бефикасно икономическо благо* (immaterial physical beffectual economic good)
[на което отговаря понятието за нематериално физическо бефикасно икономическо богатство* (immaterial physical beffectual economic wealth)]}. В съответствие с това се разграничават материална физическа бефикасност*
(material physical beffectuality) [в т.ч. и материална физическа икономическа
бефикасност* (material physical economic beffectuality)], в т.ч. средна материална физическа бефикасност* (average material physical beffectuality) и
пределна материална физическа бефикасност* (marginal material physical
beffectuality), и нематериална физическа бефикасност* (immaterial physical
beffectuality) [в т.ч. и нематериална физическа икономическа бефикасност*
(immaterial physical economic beffectuality)], в т.ч. средна нематериална физическа бефикасност* (average immaterial physical beffectuality) и пределна нематериална физическа бефикасност* (marginal immaterial physical
beffectuality).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Благата, създавани в потреблението, предимно са трудови, т.е. са трудови конефикасни блага* (labour coneffectual goods) [в т.ч. и трудови конефикасни икономически блага* (labour coneffectual economic goods)], така че тяхната ефикасност е трудова конефикасност* (labour coneffectuality) [същото
като трудова потребителна ефикасност* (labour consumption effectuality)]
{в т.ч. и трудова икономическа конефикасност* (labour economic coneffectuality) [същото като трудова потребителна икономическа ефикасност*
(labour consumption economic effectuality)]}, в т.ч. средна трудова конефикасност* (average labour coneffectuality) и пределна трудова конефикасност*
(marginal labour coneffectuality). Съвкупност от трудови конефикасни блага в
определен обхват образува трудово конефикасно богатство* (labour
coneffectual wealth) [в т.ч. и трудово конефикасно икономическо богатство*
(labour coneffectual economic wealth)]. Трудовото конефикасно благо може да
бъде само нематериално трудово конефикасно благо* (immaterial labour
coneffectual goods), на което отговаря понятието за нематериално трудово
конефикасно богатство* (immaterial labour coneffectual wealth) [в т.ч. и нематериално трудово конефикасно икономическо благо* (immaterial labour
coneffectual economic goods), на което отговаря понятието за нематериално
трудово конефикасно икономическо богатство* (immaterial labour coneffectual economic wealth)]. В съответствие с това се формира понятието за нематериална трудова конефикасност* (immaterial labour coneffectuality) [в т.ч. и
нематериална трудова икономическа конефикасност* (immaterial labour
coneffectuality)], в т.ч. средна нематериална трудова конефикасност*
(average immaterial labour economic coneffectuality) и пределна нематериална
трудова конефикасност* (marginal immaterial labour coneffectuality).
3.2.2. Стопанисване и стопанствено благо (ендефикасно благо и ендефикасност). Посредничество и посредническо благо (инефикасно благо и инефикасност)
Производството и потреблението (в т.ч.и икономическото производство
и икономическото потребление) са гранични фази на възпроизводството.
Производството е началната (първоначалната), а потреблението е заключителната (приключващата) фаза на възпроизводводството (за отделен негов
цикъл). Това им придава особен статут във възпроизводствения процес и е основание да бъдат обединявани в обща възпроизводствена конфигурация, която
според автора на енциклопедията е стопанисването (в т.ч. и икономическото
стопанисване). То е стопанствена конфигурация* (protoeconomizing
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------configuration) като разновидност на възпроизводствената конфигурация. Стопанисването е взаимообусловеното осъществяване (протичане, функциониране) на производството и потреблението при някаква общностна единица
(участник във възпроизводството) [в т.ч. икономическото топанисване е взаимообусловеното осъществяване (протичане, функциониране) на икономическото производство и икономическото потребление при някаква общностна
икономическа единица (участник във икономическото възпроизводство)].
Производството и потреблението са двете страни на единния процес на
стопанисването. Стопанисването изцяло изчерпва възпроизводството при стопанството и е част от възпроизводството, което (възпроизводство) при икономиката освен производството и потреблението включва най-малко още и
разпределението, а при пазарната икономика – още и размяната. Така че
стопанисването и разпределентието, взети заедно, образуват минималнонеобходимата конфигурация на икономическото възпроизводство, а стопанисването, размяната и разпределентието, взети заедно, образуват минимално-необходимата конфигурация на пазарно-икономическото възпроизводство,
Тогава според възпроизводствената класификация (при пазарната икономика) разновидности на възпроизводственото (рефикасното) благо са (1) стопанственото благо (protoeconomizing good) (благо, създадено в стопанисването),
наричано още накратко ендефикасно благо* (endeffectual good) (приема се, че
като гранични стопанските фази са крайни фази на възпроизводството, от end)
[в т.ч. и стопанственото икономическо благо (благо, създадено в икономическото стопанисване), наричано още накратко ендефикасно икономическо
благо], (2) пазарното благо* (market good) (в т.ч. и пазарното икономическо
благо) и (3) дистрибутивното благо* (distribution good) (дистрибутивното
икономическо благо).
{Това показва, че: (1) когато поддържането е само стопанство, то изцяло се изчерпва от стопансването и се покрива с понятието за стопанско стопанисване* (protoeconomic protoeconomizing); (2) когато поддържането е само
икономика, тогава е налице икономическо стопанисване* (economic
protoeconomizing), извън което остава разпределението; (3) когато поддържането е само пазарна икономика, тогава е налице пазарно-икономическо стопанисване* (marketly-economic protoeconomizing), извън което остават размяната и разпределението; (4) когато поддържането е финансова пазарна икономика, тогава е налице финансово-пазарно-икономическо стопанисване*
(financially-marketly-economic protoeconomizing), извън което остават размяната, финансовата размяна и разпределението. При стопанството стопанственото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо е собствено-обусловено стопанствено благо* (properly-conditioned
protoeconomizing good), при иконономиката – икономическо-обусловено стопанствено благо* (economically-conditioned protoeconomizing good), при пазарната иконономика – пазарно-икономическо-обусловено стопанствено
благо* (marketly-economically-conditioned protoeconomizing good), и при финансовата пазарна иконономика – финансово-пазарно-икономическообусловено
стопанствено
благо*
(financially-marketly-economicallyconditioned protoeconomizing good).}
Стопанственото благо (ендефикасното благо) [в т.ч. и стопанственото икономическо благо (ендефикасно икономическо благо)] е работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в стопанствените фази на възпроизводството (производството и потреблението) и
затова е общо понятие за производствено благо (инификасно благо) и потребително благо (конефикасно благо) [в т.ч. и за производствено икономическо
благо) (инификасно икономическо благо) и потребително икономическо благо
(конефикасно икономическо икономическо благо)]. То е резултат на ендефикасна дейност* (endeffectual activity), означавана като стопанисване [и като
стопанствена дейност* (protoeconomizing activity)] {в т.ч. и на ендефикасна
икономическа дейност* (endeffectual economic activity), означавана като икономическо стопанисване [и като стопанствена икономическа дейност*
(protoeconomizing economic activity)]}, и оказва ендефикасно въздействие*
(endeffectual impact) [в т.ч. и ендефикасно икономическо въздействие*
(endeffectual economic impact)] върху околната среда. Ендефикасното благо
удовлетворява ендефикасни потребности* (endeffectual needs /necessities/)
[същото като стопанствени потребности* (protoeconomic needs
/necessities/)] {ендефикасни икономически потребности* (endeffectual
economic needs /necessities/) [същото като стопанствени икономически потребности* (protoeconomizing economic needs /necessities/)]} на социума [в т.ч.
ендефикасни потребности на поддържащата сфера* (endeffectual needs
/necessities/ of sustenance sphere) и ендефикасни потребности на супериалната сфера* (endeffectual needs /necessities/ of superial sphere)], разновидности
на които съответно са ендефикасните икономически потребности на поддържащата сфера* (endeffectual economic needs /necessities/ of sustenance
sphere) и ендефикасните икономически потребности на супериалната
сфера* (endeffectual economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В сферата на ендефикасната дейност, където се създава ендефикасното
благо, се конституира понятието за ендефикасност* (endeffectuality) [същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като стопанствена ефикасност* (protoeconomizing effectuality)] {в т.ч. и за
икономическа ендефикасност* [същото като стопанствена икономическа
ефикасност* (protoeconomizing economic effectuality) и като стопанствена
икономическа артипрефикасност]}, в т.ч. средна ендефикасност* (average
endeffectuality) и пределна ендефикасност* (marginal endeffectuality). Ендефикасността е общо понятие за инификасност (производствена ефикасност)
и конефикасност (потребителна ефикасност) [в т.ч. икономическата ендефикасност е общо понятие за икономическа инификасност (производствена
икономическа ефикасност) и и икономическа конефикасност (потребителна
икономическа ефикасност)]. Съвкупност от ендефикасни блага в определен
обхват образува ендефикасно богатство* (endeffectual wealth) [същото като
стопанствено богатство* (protoeconomizing wealth)] [в т.ч. и ендефикасно
икономическо богатство (същото като стопанствено икономическо богатство) (вж. ендефикасно икономическо благо)]. Ендефикасното благо може да
бъде както материално ендефикасно благо* (material endeffectual good) [на
което отговаря понятието за материално ендефикасно богатство* (material
endeffectual wealth)] {в т.ч. и материално ендефикасно икономическо благо*
(material endeffectual economic good) [на което отговаря понятието за материално ендефикасно икономическо богатство* (material endeffectual economic
wealth)]}, така и нематериално ендефикасно благо* (immaterial endeffectual
good) [на което отговаря понятието за нематериално ендефикасно богатство* (immaterial endeffectual wealth)] {в т.ч. и нематериално ендефикасно икономическо благо* (immaterial endeffectual economic good) [на което отговаря
понятието за нематериално ендефикасно икономическо богатство*
(immaterial endeffectual economic wealth)]}. На това съответствуват понятията
за материална ендефикасност* (material endeffectuality) [в т.ч. и материална икономическа ендефикасност* (material economic endeffectuality)], в т.ч.
средна материална ендефикасност* (average material endeffectuality) и пределна материална ендефикасност* (marginal material endeffectuality), и нематериална ендефикасност* (immaterial endeffectuality) [в т.ч. и нематериална икономическа ендефикасност* (immaterial economic endeffectuality)], в
т.ч. средна нематериална ендефикасност* (average immaterial endeffectuality)
и пределна нематериална ендефикасност* (marginal immaterial
endeffectuality).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на ендефикасността са (1) реизгодностната
ендефикасност* (rebenefitness endeffectuality), чиито разновидности са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средната реизгодностна ендефикасност* (average rebenefitness endeffectuality) и пределната реизгодностна ендефикасност* (marginal rebenefitness
endeffectuality), (2) реползваемостната ендефикасност* (reuseness
endeffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна ендефикасност* (average reuseness endeffectuality) и пределната реползваемостна
ендефикасност* (marginal reuseness endeffectuality), и (3) ресметностната
ендефикасност* (reexpenseness endeffectuality), чиито разновидности са
средната ресметностна ендефикасност* (average reexpenseness endeffectuality) и пределната ресметностна ендефикасност* (marginal reexpenseness
endeffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната
ресметностна ендефикасност са разновидности на по-общото понятие за
средна ендефикасност* (average endeffectuality). Пределната реизгодностна,
пределната реползваемостна и пределната ресметностна ендефикасност са
разновидности на по-общото понятие за пределна ендефикасност* (marginal
endeffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата ендефикасност са (1) реизгодностната икономическа ендефикасност* (rebenefitness economic endeffectuality),
чиито разновидности са средната реизгодностна икономическа ендефикасност* (average rebenefitness economic endeffectuality) и пределната реизгодностна икономическа ендефикасност* (marginal rebenefitness economic
endeffectuality), (2) реползваемостната икономическа ендефикасност* (reuseness economic endeffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа ендефикасност* (average reuseness economic
endeffectuality) и пределната реползваемостна икономическа ендефикасност* (marginal reuseness economic endeffectuality), и (3) ресметностната
икономическа ендефикасност* (reexpenseness economic endeffectuality), чиито
разновидности са средната ресметностна икономическа ендефикасност*
(average reexpenseness economic endeffectuality) и пределната ресметностна
икономическа ендефикасност* (marginal reexpenseness economic endeffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна икономическа ендефикасност са разновидности на по-общото понятие за
средна икономическа ендефикасност* (average economic endeffectuality).
Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа ендефикасност са разновидности на по-общото понятие
за пределна икономическа ендефикасност* (marginal economic endeffectuality).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на ендефикасното благо* (rebenefitness of endeffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на ендефикасното благо* (total
rebenefitness of endeffectual good), средната реизгодност на ендефикасното
благо* (average rebenefitness of endeffectual good) и пределната реизгодност
на ендефикасното благо* (marginal rebenefitness of endeffectual good); (2) реползваемост на ендефикасното благо* (reuseness of endeffectual good), разновидности на която са общата реползваемост на ендефикасното благо*
(total reuseness of endeffectual good), средната реползваемост на ендефикасното благо* (average reuseness of endeffectual good) и ределната реползваемост на ендефикасното благо* (marginal reuseness of endeffectual good); (3)
ресметност на ендефикасното благо* (reexpenseness of endeffectual good),
разновидности на която са общата ресметност на ендефикасното благо*
(total reexpenseness of endeffectual good), средната ресметност на ендефикасното благо* (average reexpenseness of endeffectual good) и пределната
ресметност на ендефикасното благо* (marginal reexpenseness of endeffectual
good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на ендефикасното икономическо благо*
(rebenefitness of endeffectual economic good), разновидности на която са общата реизгодност на ендефикасното икономическо благо* (total rebenefitness
of endeffectual economic good), средната реизгодност на ендефикасното
икономическо благо* (average rebenefitness of endeffectual economic good) и
пределната реизгодност на ендефикасното икономическо благо* (marginal
rebenefitness of endeffectual economic good); (2) реползваемост на ендефикасното икономическо благо* (reuseness of endeffectual economic good), разновидности на която са общата реползваемост на ендефикасното икономическо благо* (total reuseness of endeffectual economic good), средната реползваемост на ендефикасното икономическо благо* (average reuseness of
endeffectual economic good) и пределната реползваемост на ендефикасното
икономическо благо* (marginal reuseness of endeffectual economic good); (3)
ресметност на ендефикасното икономическо благо* (reexpenseness of
endeffectual economic good), разновидности на която са общата ресметност
на ендефикасното икономическо благо* (total reexpenseness of endeffectual
economic good), средната ресметност на ендефикасното икономическо
благо* (average reexpenseness of endeffectual economic good) и пределната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресметност на ендефикасното икономическо благо* (marginal reexpenseness
of endeffectual economic good).
Крайната цел на стопанисването е същата като крайната цел на възпроизводство изобщо – разширяването на богатството и нарастващото удовлетворяване на потребностите на неговите участници (единици). Ограниченото
схващане за стопанисването само като грижи за запазване и поддържане на
определен имот (или като домакинстване) е елементаризъм и не съдействува
за задълбоченото разкриване на неговата същност и роля във възпроизводствения процес. Стопанисването е вътрешнопротиворечиво единство на производство и потребление, във същественото взаимоотношение между които
потреблението е определящата възпроизводствена фаза* (determining
reproductional phase), а производсдтвото е решаващата възпроизводствена
фаза* (decisive reproductional phase) [или още терминираща възпроизводствена фаза* (terminative reproductional phase)] (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Според това, какъв инерпретативен подход се използва, се разграничанат сингуларно и дуално стопанисване.
Сингуларното стопанисване* (singular protoeconomizing) е положение,
при което производството и потреблението съществуват слято като един процес. Характерното за него е, че тук се възпроизвежда само един вид благо
[например физическо благо (physical good)], при чието производство [при
производството му като продукт (product)] като фактор (factor) [същото като
производствен фактор (production factor)] се използва същото благо, същият
продукт (например растение, което се самовъзпроизвежда чрез използване на
негови фиданки). В такъв случай производството и потреблението (в случая –
производственото потребление) не са две отделни (самостоятелни) фази на
възпроизводствого, а една единна негова фаза в лицето на стопанисването. Тогава стопансването е общо понятие за производство и потребление, като стопанисването е едновременно и производство, и потребление.
Сингуларното стопанисване преобразува (трансформира) входен възпроизводствен запас (входно благо), определян като възпроизводствен ресурс
(reproduction resource) в изходен възпроизводствен запас (изходно благо), определян като възпроизводствен резултат (reproduction result), като и в двата
случая видът благото е един и същ. Затова по силата на собственото си функционално качество възпроизводственият резултат се конституира като възпроизводствен ресурс, а възпроизводственият ресурс се конституира като възпроизводствен резултат. Ето защо сингуларното стопанисване е самовъзпроиз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство на даденото благо, но в определена природна среда, която го подхранва с допълнителен ресурс, ако това самовъзпроизводство е разширяващо се.
Сингуларното стопанисване (независимо от това, дали е обективно съществуващо или е мисловно представляемо) съдържа (и е основа са конституиране
на) всички изходни концептуални понятия на производството и потреблението
изобщо, които впоследствие присъствуват и в други реализации на стопанисването, освен сингуларното (като дуалното например). От тук произхожда и
известното в теорията твърдение, че производството е потребление и потреблението е производство. За извеждането на съответните понятия е необходимо да се извърши дуализиране (мисловно раздвояване) на сингуларното
стопансване на производство и потребление, в резултат на което то се превръща в дуализирано сингуларно стопанисване* (dualized singular protoeconomizing). Тогава производството е производствено стопанисване* (productionary
protoeconomizing), а потреблението е потребително стопанисване*
(consumptionary protoeconomizing).
При производството като производствено стопанисване възпроизводственият ресурс приема формата на производствен ресурс (production resource) в
лицето на производствения фактор, а възпроизводственият резултат приема
формата на производствен резултат (production result) в лицето на производствения продукт (production product) (на създадния в производството продукт). При потреблението като потребително стопанисване възпроизводственият ресурс приема формата на потребителен ресурс (consumption resource) в
лицето на производствения продукт, а възпроизводственият резултат приема
формата на потребителен резултат (consumption economic resuвш) в лицето
на производствения фактор (накратко фактор). Производството потребява
(консумира) фактор и произвежда продукт, а потреблението потребява (консумира) продукт и произвежда фактор. В сингуларното стопансване факторът
се конституира като продукт, а продуктът се конституира като фактор.
Ето защо в качеството си на производствено стопанисване производството
е производствено потребление (productionary consumption), непотребително
потребление (non-consumptionary consumption), непотребително производство* (non-consumptionary economic production), производствено производство* (productionary production). Производството е факторно потребление
(factor consumption) и продуктово производство (product production). Производството е потребление, защото е потребяващо производство (cosuming
production) (изразходващо, абсорбиращо производство). Наред с това, обаче, то
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е и произвеждащо производство (producing production) (резултиращо, креатиращо производство).
Поради същите обстоятелства, в качеството си на потребително стопанисване потреблението е потребително производство* (consumptionary
production), непроизводствено производство* (non-productionary production),
непроизводствено потребление (non-productionary consumption), потребително потребление (consumptionary consumption). Потреблението е продуктово потребление (product consumption) и факторно производство (factor
production). Потреблението е производство, защото е произвеждащо потребление (producing consumption) (резултиращо, креатиращо потребление). Наред
с това, обаче, то е и потребяващо потребление (cosuming consumption) (изразходващо, абсорбиращо потребление).
При дуалното стопанисване* (dual protoeconomizing) производството и
потреблението са самостоятелни възпроизводствени фази. При него се възпроизвеждат два вида блага – физическо и трудово, които приемат формата на
възпроизводствени ресурси и резултати. В производството се изразходват
(потребяват) физически и трудов производствен фактор и там те приемат формата на физически производствен фактор (physical production factor) и трудов икономически фактор (labour production factor), и се създава (произвежда)
физически икономически резултат във формата на продукт (на физически
продукт). Произведеният в производството продукт се раздвоява на две части
– (1) производителен продукт (productive product), който се връща в производството, където изпълнява ролята на физически производствен фактор, и (2)
консумативен продукт (consumative product), който отива в потреблението,
където изпълнява ролята на потребителен ресурс. В потреблението се изразходва (се потребява) консумативен продукт (потребителен ресурс, който е физически) и се създава (възпроизвежда, възстановява) трудов фактор (потребителен резултат, който е трудов). Произведеният в потреблението трудов фактор отива в производството, където изпълнява ролята на трудов производствен
фактор (в по-широк контекст, част от създадения в потреблението трудов фактор се връща в потреблението за неговото обслужване в качеството си на трудов потребителен ресурс). По такъв начин дуалното икономическо стопанисване е съмовъзпроизводство на физическото и трудовото благо, но в определена природна среда, която го подхранва с допълнителен ресурс, ако това самовъзпроизводство е разширяващо се. И тук производството е производствено
стопанисване, а потреблението е потребително стопанисване. При тях се конституират същите концептуални понятия, както при сингуларното стопанис82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване, но този път както като общи, така и като раздвоени поотделно за физическото и за трудовото благо (за физическия и трудовия производствен фактор
и за физическия продукт).
Размяната и разпределението (в т.ч. и икономическата рзмяна и икономическото разпределение) са междинни фази на възпроизводството. Това
също им придава особен статут във възпроизводствения процес и е основание
да бъдат обединявани в обща възпроизводствена конфигурация, която е посредничеството (поддържащо, базово посредничество) (в т.ч. и икономическо
посредничество). То е посредническа конфигурация* (intermediary configuration) [в т.ч. и посредническа икономическа конфигурация* (intermediary
economic configuration)] като разновидност на възпроизводствената конфигурация. Посредничеството е част от възпроизводството, което (възпроизводство) при пазарната икономика освен размяната и потреблението включва още и
производството и потреблението. Така че възпроизводството в неговата цялост винаги включва и се изчерпва от стопанисването и посредничеството [в
т.ч. икономическото възпроизводство в неговата цялост винаги включва и се
изчерпва от икономическото стопанисване и икономическото посредничество]. Те взаимно се допълват и предполагат. Тогава според възпроизводствената класификация (при пазарната икономика) разновидности на възпроизводственото благо (на рефикасното благо) [в т.ч. и на възпроизводственото
икономическо благо (на рефикасното икономическо благо)] са (1) инификасното благо (производственото благо) [в т.ч. и инификасното икономическо
благо (производственото икономическо благо)], (2) посредническото благо
(intermediary good) (благо, създадено в посредничеството), наричано още накратко инефикасно благо* (ineffectual good) (приема се, че като междинни
посредническите фази са вътрешни фази на възпроизводството, от internal) (в
т.ч. и посредническото икономическо благо, същото като инефикасно икономическо благо) и (3) конефикасното благо (потребителното благо) [в т.ч. и
конефикасното икономическо благо (потребително икономическо благо)].
Равностойно на това е, че разновидности на възпроизводственото благо са
1
стопанското и посредническото благо.
1

Това показва, че: (1) когато поддържането е само стопанство, не се конституира посредничество; (2) когато поддържането е само икономика, тогава е налице икономическо посредничество, което включва разпределението; (3) когато поддържането е
само пазарна икономика, тогава е налице пазарно-икономическо посредничество*
(marketly-economic intermediation), което включва размяната и разпределението; (4)
когато поддържането е финансова пазарна икономика, тогава е налице финансовопазарно-икономическо
посредничество*
(financially-marketly-economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------intermediation), което включва размяната, финансовата размяна и разпределението.
При стопанството не се създава посредническо благо, при иконономиката посредническото благо е посредническо икономическо благо, при пазарната иконономика –
посредническо пазарно-икономическо благо* (intermediary marketly-economic good),
и при посредническо финансово-пазарно-икономическо благо* (intermediary
financially-marketly-economic good).

Посредническото благо [инефикасното благо* (ineffectual good)] [в т.ч.
и посредническото икономическо благо (инефикасното икономическо благо)] е
работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се
създава в посредническите фази на възпроизводството (размяната и разпределението) и затова е общо понятие за пазарно благо и дистрибутивно благо (в
т.ч. и за пазарно икономическо благо и дистрибутивно икономическо благо).
То е резултат на инефикасна дейност* (ineffectual activity), означавана като
посредничество [и като посредническа дейност* (intermediary activity)] {в
т.ч.и на инефикасна икономическа дейност* (ineffectual economic activity),
означавана като икономическо посредничество [и като посредническа икономическа дейност* (intermediary economic activity)]}, и оказва инефикасно
въздействие* (ineffectual impact) [в т.ч. и инефикасно икономичекско въздействие* (ineffectual economic impact)] върху околната среда. Инефикасното
благо удовлетворява инефикасни потребности* (ineffectual needs
/necessities/) [същото като посреднически потребности* (intermediary needs
/necessities/)] [в т.ч. и инефикасни икономически потребности* (ineffectual
economic needs /necessities/) [в т.ч. инефикасни потребности на поддържащата сфера* (ineffectual needs /necessities/ of sustenance sphere) и инефикасни
потребности на супериалната сфера* (ineffectual needs /necessities/ of
superial sphere)], разновидности на които съответно са инефикасните икономически потребности на поддържащата сфера* (ineffectual economic needs
/necessities/ of sustenance sphere) и инефикасните икономически потребности на супериалната сфера* (ineffectual economic needs /necessities/ of superial
sphere)].
В сферата на инефикасната дейност, където се създава инефикасното благо, се конституира понятието за инефикасност* (ineffectuality) [същото като
посредническа ефикасност* (intermediary effectuality)] {в т.ч. и за икономическа инефикасност) [същото като посредническа икономическа ефикасност* (intermediary economic effectuality) и като посредническа икономическа
артипрефикасност]}, в т.ч. средна инефикасност* (average ineffectuality) и
пределна инефикасност* (marginal ineffectuality). Инефикасността е общо понятие за пазарна ефикасност и дистрибутивна ефикасност (в т.ч. и за па84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зарна икономическа ефикасност и дистрибутивна икономическа ефикасност). Съвкупност от инефикасни блага в определен обхват образува инефикасно богатство* (ineffectual wealth) [същото като посредническо богатство
(intermediary wealth)] {в т.ч. и инефикасно икономическо богатство [същото
като посредническо икономическо богатство (вж. инефикасно икономическо
благо)]}. Инефикасното благо може да бъде само нематериално инефикасно
благо* (immaterial ineffectual good) [на което отговаря понятието за нематериално инефикасно богатство* (immaterial ineffectual wealth)] {в т.ч. и нематериално инефикасно икономическо благо* (immaterial ineffectual economic
good) [на което отговаря понятието за нематериално инефикасно икономическо богатство* (immaterial ineffectual economic wealth)]}. На него съответствува понятието нематериална инефикасност* (immaterial ineffectuality) [в
т.ч. и за нематериална икономическа инефикасност* (immaterial economic
ineffectuality)], в т.ч. средна нематериална инефикасност* (average
immaterial ineffectuality) и пределна нематериална инефикасност* (mardinal
immaterial ineffectuality).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на инефикасността са (1) коизгодностната
инефикасност* (cobenefitness ineffectuality), чиито разновидности са средната коизгодностна инефикасност* (average cobenefitness ineffectuality) и пределната коизгодностна инефикасност* (marginal cobenefitness ineffectuality),
(2) коползваемостната инефикасност* (couseness ineffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна инефикасност* (average couseness
ineffectuality) и пределната коползваемостна инефикасност* (marginal
couseness ineffectuality), и (3) косметностната инефикасност* (coexpenseness ineffectuality), чиито разновидности са средната косметностна инефикасност* (average coexpenseness ineffectuality) и пределната косметностна
инефикасност* (marginal coexpenseness ineffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната косметностна инефикасност са разновидности на по-общото понятие за средна инефикасност* (average
ineffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната косметностна инефикасност са разновидности на по-общото понятие
за пределна инефикасност* (marginal ineffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата инефикасност са (1) коизгодностната икономическа инефикасност* (cobenefitness economic ineffectuality),
чиито разновидности са средната коизгодностна икономическа инефикас85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (average cobenefitness economic ineffectuality) и пределната коизгодностна икономическа инефикасност* (marginal cobenefitness economic
ineffectuality), (2) коползваемостната икономическа инефикасност* (couseness economic ineffectuality), чиито разновидности са средната коползваемостна икономическа инефикасност* (average couseness economic ineffectuality)
и пределната коползваемостна икономическа инефикасност* (marginal
couseness economic ineffectuality), и (3) косметностната икономическа инефикасност* (coexpenseness economic ineffectuality), чиито разновидности са
средната косметностна икономическа инефикасност* (average coexpenseness economic ineffectuality) и пределната косметностна икономическа
инефикасност* (marginal coexpenseness economic ineffectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната косметностна икономическа инефикасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа инефикасност* (average economic ineffectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната косметностна икономическа инефикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа инефикасност* (marginal economic ineffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) коизгодност на инефикасното благо* (cobenefitness of ineffectual good), разновидности на която са общата коизгодност на инефикасното благо* (total
cobenefitness of ineffectual good), средната коизгодност на инефикасното
благо* (average cobenefitness of ineffectual good) и пределната коизгодност на
инефикасното благо* (marginal cobenefitness of ineffectual good); (2) коползваемост на инефикасното благо* (couseness of ineffectual good), разновидности на която са общата коползваемост на инефикасното благо* (total
couseness of ineffectual good), средната коползваемост на инефикасното
благо* (average couseness of ineffectual good) и пределната коползваемост на
инефикасното благо* (marginal couseness of ineffectual good); (3) косметност
на инефикасното благо* (coexpenseness of ineffectual good), разновидности на
която са общата косметност на инефикасното благо* (total coexpenseness
of ineffectual good), средната косметност на инефикасното благо* (average
coexpenseness of ineffectual good) и пределната косметност на инефикасното благо* (marginal coexpenseness of ineffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) коизгодност на инефикасното икономическо благо*
(cobenefitness of ineffectual economic good), разновидности на която са общата
коизгодност на инефикасното икономическо благо* (total cobenefitness of
86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ineffectual economic good), средната коизгодност на инефикасното икономическо благо* (average cobenefitness of ineffectual economic good) и пределната коизгодност на инефикасното икономическо благо* (marginal
cobenefitness of ineffectual economic good); (2) коползваемост на инефикасното икономическо благо* (couseness of ineffectual economic good), разновидности на която са общата коползваемост на инефикасното икономическо благо* (total couseness of ineffectual economic good), средната коползваемост на инефикасното икономическо благо* (average couseness of
ineffectual economic good) и пределната коползваемост на инефикасното
икономическо благо* (marginal couseness of ineffectual economic good); (3)
косметност на инефикасното икономическо благо* (coexpenseness of
ineffectual economic good), разновидности на която са общата косметност на
инефикасното икономическо благо* (total coexpenseness of ineffectual economic good), средната косметност на инефикасното икономическо благо*
(average coexpenseness of ineffectual economic good) и пределната косметност на инефикасното икономическо благо* (marginal coexpenseness of
ineffectual economic good).
От досегашното изложение в статията следва, че в рамките на даден възпроизводствен цикъл при пазарната икономика посредническтвото е сечение
на предипотреблението и средпроизводството, производството е сечение на
стопансването и предипотреблението и потреблението е сечение на стопансването и следпроизводството. За непазарната икономика, освен горните твърдения, е валидно и твърдението, че разпределението е сечение на предипотребленеито и следпроизводството, тъй като тогава посредничеството се изчерпва
с разпределението.

3.2.3. Бизнес и бизнес благо (бификасно благо и бификасност). Алокация и алокативно благо (афикасно благо и афикасност)
Производството и размяната (в т.ч. и икономическото производството
и икономическата размяна) логически са първите две съседни фази на възпроизводството. които протичат последователно. При тях се осъществява бизнесдейността (предприемаческата дейност) на социо-единиците при поддъжането.
Затова те се обединяват в обща възпроизводствена конфигурация, която е бизнесът (в т.ч. и икономичският бизнес). Той е бизнес конфигурация (business
configuration) [в т.ч. и бизнес икономическа конфигурация (business economic
configuration)] като разновидност на възпроизводствената конфигурация.
Представлява взаимообусловеното осъществяване на производството и размя87

87

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната. Бизнесът е част от възпроизводството, което (възпроизводство) при пазарната икономика освен производството и размяната включва най-малко
още и разпределението и потреблението. Така че бизнесът, разпределението
и потреблението, взети заедно, образуват конфигурацията на пазарноикономическото възпроизводство (респ. икономическият бизнес, икономическото разпределение и икономическото потребление, взети заедно, образуват
конфигурацията на икономическото възпроизводство). Тогава според възпроизводствената класификация (при пазарната икономика) разновидности на
възпроизводственото благо (на рефикасното благо) са (1) бизнес благото
(business good) (благо, създадено в бизнеса), наричано още накратко бификасно благо* (buffectual good) (съкратено от business и effectual), (2) дистрибутивното благо и (3) потребителното благо (конефикасното благо) [в т.ч. и
разновидности на възпроизводственото икономическо благо (на рефикасното
икономическо благо) са (1) бизнес икономическото благо) (благо, създадено в
икономическия бизнес), наричано още накратко бификасно икономическо благо), (2) дистрибутивното икономическо благо и (3) потребителното икономическо благо (конефикасното икономическо благо)].
{Това показва, че: (1) когато поддържането е само стопанство, бизнесът
се изчерпва само с производството и тогава е налице стопански бизнес*
(protoeconomic business), извън който остава потреблението; (2) когато поддържането е само икономика, бизнесът също се изчерпва само с производството и тогава е налице икономически бизнес, извън който остават разпределението и потреблението; (3) когато поддържането е само пазарна икономика, бизнесът се състои от производството и размяната и тогава е налице пазарноикономически бизнес* (marketly-economic business), извън който отново остават разпределението и потреблението; (4) когато поддържането е финансова
пазарна икономика, бизнесът вече се състои от производството, размяната и
финансовата размяна и тогава е налице финансово-пазарно-икономически
бизнес* (financially-marketly-economic business), извън който отново остават
пак разпределението и потреблението. При стопанството бизнес благото е
бизнес стопанско благо* (business protoeconomic good), при иконономиката –
бизнес икономическо благо, при пазарната икономика – бизнес пазарноикономическо благо* (business marketly-economic good), и при финансовата
пазарна икономика – бизнес финансово-пазарно-икономическо благо*
(business financially-marketly-economic good).}
Бизнес благото (бификасното благо) [в т.ч. и бизнес икономическото
благо (бификасното икономическо благо)] е работно поддържащо благо (в
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в бизнес фазите на възпроизводството (производството и размяната) и затова е общо понятие за производствено благо (инификасно благо) и пазарно благо [в т.ч. и за производствено икономическо благо (инификасно икономическо благо) и пазарно
икономическо благо]. То е резултат на бификасна дейност* (buffectual
activity), означавана като бизнес [и като бизенс дейност* (business activity)] {в
т.ч. и на бификасна икономическа дейност* (buffectual economic activity), означавана като икономически бизнес [и като бизенс икономическа дейност*
(business economic activity]}, и оказва бификасно въздействие* (buffectual
impact) [в т.ч. и бификасно икономическо въздействие* (buffectual economic
impact)] върху околната среда. Бификасното благо удовлетворява бификасни
потребности* (buffectual needs /necessities/) [същото като бизнес потребности* (business needs /necessities/)] {в т.ч. и бификасни икономически потребности* (buffectual economic needs /necessities/) [същото като бизнес икономически потребности* (business economic needs /necessities/)]} на социума [в
т.ч. бификасни потребности на поддържащата сфера* (buffectual needs
/necessities/ of sustenance sphere) и бификасни потребности на супериалната
сфера* (buffectual needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които
съответно са бификасните икономически потребности на поддържащата
сфера* (buffectual economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и бификасните икономически потребности на супериалната сфера* (buffectual
economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В сферата на бификасната дейност, където се създава бификасното благо,
се конституира понятието за бификасност* (buffectuality) [същото като бизнес
ефикасност* (business effectuality)] {в т.ч. и за икономическа бификасност
[същото като бизнес икономическа ефикасност* (business economic
effectuality) и като бизнес икономическа артипрефикасност]}, в т.ч. средна
бификасност* (average buffectuality) и пределна бификасност* (marginal
buffectuality). Бификасността е общо понятие за инификасност (производствена ефикасност) и пазарна ефикасност (в т.ч. икономическата бификасност е общо понятие за икономическа инификасност (производствена икономическа ефикасност) и пазарна икономическа ефикасност). Съвкупност от
бификасни блага в определен обхват образува бификасно богатство*
(buffectual wealth) [същото като бизнес богатство* (business wealth)] [в т.ч.
съвкупност от бификасни икономически блага в определен обхват образува
бификасно богатство (същото като бизнес богатство (вж. бификасно икономическо благо)]. Бификасното благо може да бъде както материално бифи89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------касно благо* (material buffectual good) [на което отговаря понятието за материално бификасно богатство* (material buffectual wealth)] {в т.ч. и материално икономическо бификасно благо* (material buffectual economic good) [на
което отговаря понятието за материално бификасно икономическо богатство* (material buffectual economic wealth)]}, така и нематериално бификасно
благо* (immaterial buffectual good) [на което отговаря понятието за нематериално бификасно богатство* (immaterial buffectual wealth)] {в т.ч. и нематериално бификасно икономическо благо* (immaterial buffectual economic good)
[на което отговаря понятието за нематериално бификасно икономическо богатство* (immaterial buffectual economic wealth)]}, като на това съответстват
понятията за материална бификасност* (material buffectuality) [в т.ч. и за
материална икономическа бификасност* (material economic buffectuality)], в
т.ч. средна материална бификасност* (average material buffectuality) и пределна материална бификасност* (mardinal material buffectuality), и нематериална бификасност* (immaterial buffectuality) [в т.ч. и за нематериална
икономическа бификасност* (immaterial economic buffectuality)], в т.ч. средна
нематериална бификасност* (average immaterial buffectuality) и пределна
нематериална бификасност* (mardinal immaterial buffectuality).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на бефикасността са (1) реизгодностната
бефикасност* (rebenefitness buffectuality), чиито разновидности са средната
реизгодностна бефикасност* (average rebenefitness buffectuality) и пределната реизгодностна бефикасност* (marginal rebenefitness buffectuality), (2) реползваемостната бефикасност* (reuseness buffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна бефикасност* (average reuseness
buffectuality) и пределната реползваемостна бефикасност* (marginal reuseness buffectuality), и (3) ресметностната бефикасност* (reexpenseness
buffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна бефикасност* (average reexpenseness buffectuality) и пределната ресметностна бефикасност* (marginal reexpenseness buffectuality). Средната реизгодностна,
средната реползваемостна и средната ресметностна бефикасност са разновидности на по-общото понятие за средна бефикасност* (average
buffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна бефикасност са разновидности на по-общото понятие за
пределна бефикасност* (marginal buffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата бефикасност са (1) реизгодностна90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та икономическа бефикасност* (rebenefitness economic buffectuality), чиито
разновидности са средната реизгодностна икономическа бефикасност* (average rebenefitness economic buffectuality) и пределната реизгодностна икономическа бефикасност* (marginal rebenefitness economic buffectuality), (2)
реползваемостната икономическа бефикасност* (reuseness economic
buffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа бефикасност* (average reuseness economic buffectuality) и пределната
реползваемостна икономическа бефикасност* (marginal reuseness economic
buffectuality), и (3) ресметностната икономическа бефикасност* (reexpenseness economic buffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна икономическа бефикасност* (average reexpenseness economic buffectuality)
и пределната ресметностна икономическа бефикасност* (marginal reexpenseness economic buffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна икономическа бефикасност са разновидности
на по-общото понятие за средна икономическа бефикасност* (average
economic buffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа бефикасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа бефикасност* (marginal
economic buffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на бефикасното благо* (rebenefitness of buffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на бефикасното благо* (total rebenefitness of buffectual good), средната реизгодност на бефикасното благо*
(average rebenefitness of buffectual good) и пределната реизгодност на бефикасното благо* (marginal rebenefitness of buffectual good); (2) реползваемост
на бефикасното благо* (reuseness of buffectual good), разновидности на която
са общата реползваемост на бефикасното благо* (total reuseness of
buffectual good), средната реползваемост на бефикасното благо* (average
reuseness of buffectual good) и ределната реползваемост на бефикасното
благо* (marginal reuseness of buffectual good); (3) ресметност на бефикасното благо* (reexpenseness of buffectual good), разновидности на която са общата ресметност на бефикасното благо* (total reexpenseness of buffectual
good), средната ресметност на бефикасното благо* (average reexpenseness
of buffectual good) и пределната ресметност на бефикасното благо* (marginal reexpenseness of buffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на бефикасното икономическо благо* (re91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------benefitness of buffectual economic good), разновидности на която са общата
реизгодност на бефикасното икономическо благо* (total rebenefitness of
buffectual economic good), средната реизгодност на бефикасното икономическо благо* (average rebenefitness of buffectual economic good) и пределната
реизгодност на бефикасното икономическо благо* (marginal rebenefitness of
buffectual economic good); (2) реползваемост на бефикасното икономическо
благо* (reuseness of buffectual economic good), разновидности на която са общата реползваемост на бефикасното икономическо благо* (total reuseness
of buffectual economic good), средната реползваемост на бефикасното икономическо благо* (average reuseness of buffectual economic good) и пределната реползваемост на бефикасното икономическо благо* (marginal reuseness
of buffectual economic good); (3) ресметност на бефикасното икономическо
благо* (reexpenseness of buffectual economic good), разновидности на която са
общата ресметност на бефикасното икономическо благо* (total reexpenseness of buffectual economic good), средната ресметност на бефикасното
икономическо благо* (average reexpenseness of buffectual economic good) и
пределната ресметност на бефикасното икономическо благо* (marginal
reexpenseness of buffectual economic good).
Разпределението и потреблението (в т.ч. и икономическото разпределение и икономическото потребление) логически са последните две съседни фази на възпроизводството. които протичат последователно. При тях се осъществява разпределението на доходите на социо-единиците и на благата по потребители, получени от бизнес дейността при поддъжането. Затова те се обединяват в обща възпроизводствена конфигурация, която е алокацията (като смислово понятие, което е по-широко от употребяваното в литературата) (в т.ч. и
икономическата алокация). Тя е алокативна конфигурация (allocative
business configuration) като разновидност на възпроизводствената конфигурация [в т.ч. и алокативна икономическа конфигурация (allocative business
economic configuration) като разновидност на възпроизводствената икономическа конфигурация]. Представлява взаимообусловеното осъществяване на
разпределението и потреблението. Алокацията е част от възпроизводството,
което (възпроизводство) при пазарната икономика освен разпределението и
потреблението включва най-малко още и производството и размяната. Така
че производството, размяната и алокацията, взети заедно, образуват конфигурацията на пазарно-икономическото възпроизводство. Тогава според възпроизводствената класификация (при пазарната икономика) разновидности
на възпроизводственото благо (на рефикасното благо) са (1) производстве-

92

92

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното благо (инификасното благо) (2) пазарното благо и (3) алокативното
благо (allocative good) (благо, създадено в алокацията), наричано още накратко афикасно благо* (affectual good) (съкратено от allocation и effectual),
или, което е същото са бизнес благото (бификасното благо) и алокативното благо {в т.ч. разновидности на възпроизводственото икономическо благо
(на рефикасното икономическо благо) са (1) производственото икономическо
благо (инификасното икономическо благо), (2) пазарното икономическо благо
и (3) алокативното икономическо благо (благо, създадено в икономическата
алокация), наричано още накратко афикасно икономическо благо, или, което е
същото са бизнес икономическо благото (бификасното икономическо благо) и
1
алокативното икономическо благо}.
1

Това показва, че: (1) когато поддържането е само стопанство, алокацията се изчерпва само с потреблението и тогава е налице стопанска алокация*
(protoeconomic allocation), извън която остава производството; (2) когато поддържането е само икономика, алокацията включва разпределението и потреблението и тогава е налице икономическа алокация, извън която отново остава производството; (3)
когато поддържането е само пазарна икономика, алокацията пак се състои от разпределението и потреблението и тогава е налице пазарно-икономическа алокация*
(marketly-economic allocation), извън която остават производството и размяната; (4)
когато поддържането е финансова пазарна икономика, алокацията се състои от финансовата размяна, разпределението и потреблението и тогава е налице финансово-пазарно-икономическа алокация* (financially-marketly-economic allocation), извън която отново остават производството и размяната (особеното тук е, че финансовата размяна принадлежи едновременно на бизнеса и на алокацията). При стопанството бизнес благото е алокативно стопанско благо* (protoeconomic allocative
good), при иконономиката – алокативно икономическо благо, при пазарната икономика – алокативно пазарно-икономическо благо* (allocative marketly-economic
good), и при финансовата пазарна икономика – алокативно финансово-пазарноикономическо благо* (allocative financially-marketly-economic good).

Алокативното благо (афикасното благо) [в т.ч. и алокативното икономическо благо (афикасното икономическо благо благо)] е работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което се създава в алокативните фази на възпроизводството (разпределението и потреблението) и затова е общо понятие за дистрибутивно благо и потребително благо (конефикасно благо) () [в т.ч. и за дистрибутивно икономическо благо и потребително икономическо благо (конефикасно икономическо благо)]. То е резултат на
афикасна дейност* (affectual activity), означавана като алокация [и като алокативна дейност* (allocative activity)], {в т.ч. и на афикасна икономическа
дейност* (affectual economic activity), означавана като алокация [и като алокативна икономическа дейност* (allocative economic activity)]} и оказва
93

93

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------афикасно въздействие* (affectual impact) [в т.ч. и афикасно икономическо
въздействие* (affectual economic impact)] върху околната среда. Афикасното
благо удовлетворява афикасни потребности* (affectual needs /necessities/)
[същото като алокативни потребности* (allocative needs /necessities/)] {в т.ч.
и афикасни икономически потребности* (affectual economic needs
/necessities/) [същото като алокативни икономически потребности*
(allocative economic needs /necessities/)]} на социума [в т.ч. афикасни потребности на поддържащата сфера* (affectual needs /necessities/ of sustenance
sphere) и афикасни потребности на супериалната сфера* (affectual needs
/necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са афикасните икономически потребности на поддържащата сфера* (affectual
economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и афикасните икономически
потребности на супериалната сфера* (affectual economic needs /necessities/
of superial sphere)].
В сферата на афикасната дейност, където се създава афикасното благо, се
конституира понятието за афикасност* (affectuality) [същото като алокативна ефикасност* (allocative effectuality)] {в т.ч. и за икономическа афикасност
[същото като алокативна икономическа артипрефикасност* (allocative
economic artipreffectuality /artiprefficacy/) и като алокативна икономическа
ефикасност)]}, в т.ч. средна афикасност* (average affectuality) и пределна
афикасност* (marginal affectuality). Афикасността е общо понятие за дистрибутивна ефикасност и потребителна ефикасност (конефикасност) [в
т.ч. и икономическата афикасност е общо понятие за дистрибутивна икономическа ефикасност и потребителна икономическа ефикасност (икономическа конефикасност)]. Съвкупност от афикасни блага в определен обхват образува афикасно богатство* (affectual wealth) [същото като алокативно богатство* (allocative wealth)] [в т.ч. и афикасно икономическо богатство* (същото
като алокативно икономическо богатство) (вж. вж. афикасно икономическо
благо)]. Афикасното благо може да бъде само нематериално афикасно благо* (immaterial affectual good) [на което отговаря понятието за нематериално
афикасно богатство* (immaterial affectual wealth)] {в т.ч. и само нематериално афикасно икономическо благо* (immaterial affectual economic good) [на
което отговаря понятието за нематериално афикасно икономическо богатство* (immaterial affectual economic wealth)]}. На това съответствува понятието за нематериална афикасност* (immaterial affectuality) [в т.ч. и за нематериална икономическа афикасност* (immaterial economic affectuality)], в т.ч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна нематериална афикасност* (average immaterial affectuality) и пределна нематериална афикасност* (marginal immaterial affectuality).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на афикасността са (1) коизгодностната
афикасност* (cobenefitness affectuality), чиито разновидности са средната
коизгодностна афикасност* (average cobenefitness affectuality) и пределната
коизгодностна афикасност* (marginal cobenefitness affectuality), (2) коползваемостната афикасност* (couseness affectuality), чиито разновидности са
средната коползваемостна афикасност* (average couseness affectuality) и
пределната коползваемостна афикасност* (marginal couseness affectuality),
и (3) косметностната афикасност* (coexpenseness affectuality), чиито разновидности са средната косметностна афикасност* (average coexpenseness
affectuality) и пределната косметностна афикасност* (marginal coexpenseness affectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната косметностна афикасност са разновидности на по-общото понятие за средна
афикасност* (average affectuality). Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната косметностна афикасност са разновидности на пообщото понятие за пределна афикасност* (marginal affectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата афикасност са (1) коизгодностната икономическа афикасност* (cobenefitness economic affectuality), чиито
разновидности са средната коизгодностна икономическа афикасност* (average cobenefitness economic affectuality) и пределната коизгодностна икономическа афикасност* (marginal cobenefitness economic affectuality), (2) коползваемостната икономическа афикасност* (couseness economic affectuality),
чиито разновидности са средната коползваемостна икономическа афикасност* (average couseness economic affectuality) и пределната коползваемостна икономическа афикасност* (marginal couseness economic affectuality), и (3)
косметностната икономическа афикасност* (coexpenseness economic
affectuality), чиито разновидности са средната косметностна икономическа
афикасност* (average coexpenseness economic affectuality) и пределната косметностна икономическа афикасност* (marginal coexpenseness economic
affectuality). Средната коизгодностна, средната коползваемостна и средната
косметностна икономическа афикасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа афикасност* (average economic affectuality).
Пределната коизгодностна, пределната коползваемостна и пределната космет-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна икономическа афикасност са разновидности на по-общото понятие за
пределна икономическа афикасност* (marginal economic affectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) коизгодност на афикасното благо* (cobenefitness of affectual good), разновидности на която са общата коизгодност на афикасното благо* (total cobenefitness
of affectual good), средната коизгодност на афикасното благо* (average
cobenefitness of affectual good) и пределната коизгодност на афикасното
благо* (marginal cobenefitness of affectual good); (2) коползваемост на афикасното благо* (couseness of affectual good), разновидности на която са общата коползваемост на афикасното благо* (total couseness of affectual
good), средната коползваемост на афикасното благо* (average couseness of
affectual good) и пределната коползваемост на афикасното благо* (marginal
couseness of affectual good); (3) косметност на афикасното благо* (coexpenseness of affectual good), разновидности на която са общата косметност на
афикасното благо* (total coexpenseness of affectual good), средната косметност на афикасното благо* (average coexpenseness of affectual good) и пределната косметност на афикасното благо* (marginal coexpenseness of
affectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) коизгодност на афикасното икономическо благо*
(cobenefitness of affectual economic good), разновидности на която са общата
коизгодност на афикасното икономическо благо* (total cobenefitness of
affectual economic good), средната коизгодност на афикасното икономическо благо* (average cobenefitness of affectual economic good) и пределната коизгодност на афикасното икономическо благо* (marginal cobenefitness of
affectual economic good); (2) коползваемост на афикасното икономическо
благо* (couseness of affectual economic good), разновидности на която са общата коползваемост на афикасното икономическо благо* (total couseness
of affectual economic good), средната коползваемост на афикасното икономическо благо* (average couseness of affectual economic good) и пределната
коползваемост на афикасното икономическо благо* (marginal couseness of
affectual economic good); (3) косметност на афикасното икономическо благо* (coexpenseness of affectual economic good), разновидности на която са общата косметност на афикасното икономическо благо* (total coexpenseness
of affectual economic good), средната косметност на афикасното икономическо благо* (average coexpenseness of affectual economic good) и пределната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------косметност на афикасното икономическо благо* (marginal coexpenseness of
affectual economic good).
От досегашното изложение следва, че в рамките на даден възпроизводствен цикъл при пазарната икономика: (1) производството е сечение на предипотреблението и бизнеса, сечение на стопанисването и бизнеса и сечение на
стопанисването и предипотреблението; (2) размяната е сечение на следпроизводството и бизнеса, както и сечение на посредничеството и бизнеса; разпределението е сечение на предипотреблението и алокацията, както и сечение на
посредничеството и алокацията; потреблението е сечение на следпроизводството и алокацията, сечение на стопансването и алокацията, и сечение на стопинсването и следпроизводството.
На фиг. 5 и 6 са представени разновидностите на разгледаните по-горе
рефикасно благо и рефикасност, а на фиг. 7 (части 1, 2 и 3) – разновидностите
на рефикасността според изгодностната ингредиентност. На фиг. 8 и 9 са представени разновидностите на разгледаните по-горе рефикасно икономическо
благо и икономическа рефикасност според възпроизводствената класификация, а на фиг. 10 (части 1, 2 и 3) – разновидностите на икономическата рефикасност според изгодностната ингредиентност.

Инификасно
благо
Бификасно
благо
Ендефикасно благо

Маркефикасно благо

Бефикасно
благо

Дистрификасно благо

Кофикасно
благо

Инефикасно
благо
Афикасно
благо
Конефикасно благо

Рефикасно
благо
Фиг. 5. Основни разновидности на рефикасното благо според възпроизводствената
класификация
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

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

Инификасност
Бификасност

Ендефикасност

Маркефикасност

Бефикасност

Дистрификасност

Кофикасност

Инефикасност

Афикасност
Конефикасност

Рефикасност
Фиг. 6. Основни разновидности на рефикасността според възпроизводствената
класификация
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Иниизгодностна инификасност

Реизгодностна бификасност

Реизгодностна ендефикасност

Коизгодностна
инефикасност
Коизгодностна афикасност

Коизгодностна маркефикасност

Реизгодностна бефикасност

Коизгодностна дистрификасност

Коизгодностна кофикасност

Коизгодностна конефикасност

Реизгодностна рефикасност
Фиг. 7. Разновидности на рефикасността според изгодностната ингредиентност (част 1
– основна)
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Иниползваемостна инификасност

Реползваемостна бификасност

Реползваемостна ендефикасност

Коползваемостна
инефикасност
Коползваемостна афикасност

Коползваемостна маркефикасност

Реползваемостна бефикасност

Коползваемостна дистрификасност

Коползваемостна кофикасност

Коползваемостна конефикасност

Реползваемостна рефикасност
Фиг. 7. Разновидности на рефикасността според изгодностната ингредиентност (част 2
– ползваемостна)
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инисметностна
инификасност

Ресметностна бификасност

Ресметностна ендефикасност

Косметностна инефикасност

Косметностна афикасност

Косметностна маркефикасност

Ресметностна бефикасност

Косметностна дистрификасност

Косметностна кофикасност

Косметностнаа конефикасност

Ресметностна рефикасност
Фиг. 7. Разновидности на рефикасността според изгодностната ингредиентност (част 3
– сметностна)
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инификасно
икономическо благо
Бификасно
икономическо благо

Ендефикасно икономическо благо

Инефикасно
икономическо благо

Афикасно
икономическо благо

Маркефикасно икономическо
благо

Бефикасно
икономическо благо

Дистрификасно икономическо
благо

Кофикасно
икономическо благо

Конефикасно икономическо благо

Рефикасно
икономическо благо
Фиг. 8. Основни разновидности на рефикасното икономическо благо според възпроизводствената класификация
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа инификасност

Икономическа бификасност

Икономическа ендефикасност

Икономическа инефикасност

Икономическа афикасност

Икономическа маркефикасност

Икономическа
бефикасност

Икономическа дистрификасност

Икономическа кофикасност

Икономическа конефикасност

Икономическа рефикасност
Фиг. 9. Основни разновидности на икономическата рефикасност според възпроизводствената класификация
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Иниизгодностна
икономическа инификасност

Реизгодностна икономическа
бификасност
Реизгодностна икономическа ендефикасност

Коизгодностна икономическа
маркефикасност

Коизгодностна икономическа
инефикасност

Коизгодностна икономическа дистрификасност

Коизгодностна икономическа
афикасност

Реизгодностна икономическа
бефикасност

Коизгодностна икономическа кофикасност

Коизгодностна икономическа конефикасност

Реизгодностна икономическа
рефикасност
Фиг. 10. Разновидности на икономическата рефикасност според изгодностната икономичностна ингредиентност (част 1 – основна)
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

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

Реползваемостна икономическа
ендефикасност

Иниползваемостна
икономическа инификасност

Реползваемостна икономическа
бификасност

Коползваемостна икономическа
маркефикасност

Коползваемостна икономическа
инефикасност

Коползваемостна икономическа
дистрификасност

Коползваемостна икономическа
афикасност

Реползваемостна икономическа
бефикасност

Коползваемостна икономическа
кофикасност

Коползваемостна икономическа
конефикасност

Реползваемостна икономическа
рефикасност
Фиг. 10. Разновидности на икономическата рефикасност според изгодностната икономичностна ингредиентност (част 2 – ползваемостна)
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инисметностна икономическа
инификасност

Ресметностна икономическа бификасност
Ресметностна икономическа ендефикасност

Косметностна икономическа инефикасност

Косметностна икономическа афикасност

Косметностна икономическа маркефикасност

Ресметностна икономическа бефикасност

Косметностна икономическа дистрификасност

Косметностна икономическа кофикасност

Косметностна икономическа конефикасност

Ресметностна икономическа
рефикасност
Фиг. 10. Разновидности на икономическата рефикасност според изгодностната икономичностна ингредиентност (част 3 – сметностна)

3.3. Предметна класификация на благото. Първично и вторично работно (дейностно) поддържащо благо
Според предметната класификация разновидности на работното поддържащо благо (на артипрефикасното благо, което е префикасно, респ. рефикасно благо без природното благо) [в т.ч. и на работното икономическо
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо (на артипрефикасното икономическо благо)] са (1) първичното поддържащо благо* (primary sustaining good) (същото като “примарно” поддържащо благо) или накратко прификасно благо* (priffectual good) (в т.ч. и първичното ефикасно икономическо благо или прификасното икономическо благо), и (2) вторичното поддържащо благо* (secondary sustaining good) (същото като “секондарно” поддържащо благо) или накратко сефикасно благо*
(seffectual good) (в т.ч. и вторичното ефикасно икономическо благо или сефикасното икономическо благо). Това деление се гради върху разбирането, че
има различни начини на опредметяване, експлициране и съществуване на благата. То не трябва да се смесва с субстанциалната класификация, която дели
благата на материални и нематерални според формата на тяхното битие (вж.
икономически предмет).
Прификасното благо (първичното поддържащо благо) [в т.ч. и прификасното икономическо благо (първичното ефикасно икономическо благо)] е
работно /дейностно/ поддържащо благо (в т.ч. и работно /дейностно/ 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 ефикасно благо* (primary effectual good), т.е. накратко като прификасно благо* (priffectual good) (в т.ч. и като първично ефикасно икономическо
благо, т.е. като прификасно икономическо благо). То е резултат на прификасната дейност* (priffectual activity) [същото като първична ефикасна
дейност* (primary effectual activity), наричана още продуциране (producing)]
{в т.ч. и на прификасната икономическа дейност* (priffectual economic
activity) [същото като първична ефикасна икономическа дейност* (primary
effectual economic activity), наричана още икономическо продуциране
(economic producing)]}, която оказва прификасно въздействие* (priffectual
impact) [в т.ч. и прификасно икономическо въздействие* (priffectual economic
impact)] върху околната среда. Прификасното благо удовлетворява прификасни потребности* (priffectual needs /necessities/) [в т.ч. и прификасни икономически потребности* (priffectual economic needs /necessities/)] на социума [в
т.ч. прификасни потребности на поддържащата сфера* (priffectual needs
/necessities/ of sustenance sphere) и прификасни потребности на супериалната сфера* (priffectual needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на
които съответно са прификасните икономически потребности на поддържащата сфера* (priffectual economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и
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File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------прификаснте икономически потребности на супериалната сфера*
(priffectual economic needs /necessities/ of superial sphere)].
Разновидности на прификасното благо са репрификасното благо*
(repriffectual good) (същото като първично възпроизводствено благо* (primary
reproductional good)] и инипрификасното благо* (inipriffectual good) (същото
като първично производствено благо* (primary production good)]. От своя
страна разновидности на прификасното икономическо благо са репрификасното икономическо благо (същото като първично възпроизводствено икономическо благо) и инипрификасното икономическо благо (същото като първично
производствено икономическо благо).
В областта на прификасната дейност, където се създава прификасното
благо, се конституира понятието за прификасност* (priffectuality) [същото като първична ефикасност* (primary effectuality)] [в т.ч. и икономическа прификасност (същото като първична икономическа ефикасност)], в т.ч. средна
прификасност* (average priffectuality) и пределна прификасност* (marginal
priffectuality). Съвкупност от прификасни блага в определен обхват образува
прификасно богатство* (priffectual wealth) [в т.ч. и прификасно икономическо богатство (вж. прификасно икономическо благо)]. Според субстанциалната класификация прификасното благо може да бъде както материално
прификасно благо* (material priffectual good) [на което отговаря понятието за
материално прификасно богатство* (material priffectual wealth)] {в т.ч. и
материално прификасно икономическо благо* (material priffectual economic
good) [на което отговаря понятието за материално прификасно икономическо богатство* (material priffectual economic wealth)]}, така и нематериално
прификасно благо* (immaterial priffectual good) [на което отговаря понятието
за нематериално прификасно богатство* (immaterial priffectual wealth)] {в
т.ч. и нематериално прификасно икономическо благо* (immaterial priffectual
economic good) [на което отговаря понятието за нематериално прификасно
икономическо богатство* (immaterial priffectual economic wealth)]}. Съответно на това се разграничават материална прификасност* (material
priiffectuality) [в т.ч. и материална икономическа прификасност* (material
economic priiffectuality)] [в т.ч. средна материална прификасност* (average
material priiffectuality) и пределна материална прификасност* (marginal
material priiffectuality)] и нематериална прификасност* (immaterial economic
priffectuality) [в т.ч. и нематериална икономическа прификасност*
(immaterial priffectuality)] [в т.ч. средна нематериална прификасност* (aver-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------age immaterial priffectuality) и пределна нематериална прификасност* (marginal immaterial priffectuality)].
Разновидности
на
прификасността
са
репрификасността*
(repriffectuality /reprifficacy/) [същото като първична рефикасност* (primary
reffectuality /refficacy/)] и инипрификасността* (inipriffectuality /iniprifficacy/)
[същото като първична инификасност* (primary iniffectuality /inifficacy/)]. От
своя страна разновидности на икономическата прификасност са икономическата репрификасност (същото като първична икономическа рефикасност) и
икономическата инипрификасност (същото като първична икономическа
инификасност).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на прификасността са (1) реизгодностната
прификасност* (rebenefitness priffectuality), чиито разновидности са средната
реизгодностна прификасност* (average rebenefitness priffectuality) и пределната реизгодностна прификасност* (marginal rebenefitness priffectuality), (2)
реползваемостната прификасност* (reuseness priffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна прификасност* (average reuseness
priffectuality) и пределната реползваемостна прификасност* (marginal reuseness priffectuality), и (3) ресметностната прификасност* (reexpenseness
priffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна прификасност* (average reexpenseness priffectuality) и пределната ресметностна
прификасност* (marginal reexpenseness priffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна прификасност са разновидности на по-общото понятие за средна прификасност* (average
priffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна прификасност са разновидности на по-общото понятие
за пределна прификасност* (marginal priffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата прификасност са (1) реизгодностната икономическа прификасност* (rebenefitness economic priffectuality),
чиито разновидности са средната реизгодностна икономическа прификасност* (average rebenefitness economic priffectuality) и пределната реизгодностна икономическа прификасност* (marginal rebenefitness economic
priffectuality), (2) реползваемостната икономическа прификасност* (reuseness economic priffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа прификасност* (average reuseness economic priffectuality)
и пределната реползваемостна икономическа прификасност* (marginal re-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------useness economic priffectuality), и (3) ресметностната икономическа прификасност* (reexpenseness economic priffectuality), чиито разновидности са
средната ресметностна икономическа прификасност* (average reexpenseness economic priffectuality) и пределната ресметностна икономическа прификасност* (marginal reexpenseness economic priffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна икономическа
прификасност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа прификасност* (average economic priffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа
прификасност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа прификасност* (marginal economic priffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на прификасното благо* (rebenefitness of priffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на прификасното благо* (total
rebenefitness of priffectual good), средната реизгодност на прификасното
благо* (average rebenefitness of priffectual good) и пределната реизгодност на
прификасното благо* (marginal rebenefitness of priffectual good); (2) реползваемост на прификасното благо* (reuseness of priffectual good), разновидности
на която са общата реползваемост на прификасното благо* (total reuseness
of priffectual good), средната реползваемост на прификасното благо* (average reuseness of priffectual good) и ределната реползваемост на прификасното благо* (marginal reuseness of priffectual good); (3) ресметност на прификасното благо* (reexpenseness of priffectual good), разновидности на която са
общата ресметност на прификасното благо* (total reexpenseness of
priffectual good), средната ресметност на прификасното благо* (average
reexpenseness of priffectual good) и пределната ресметност на прификасното благо* (marginal reexpenseness of priffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на прификасното икономическо благо*
(rebenefitness of priffectual economic good), разновидности на която са общата
реизгодност на прификасното икономическо благо* (total rebenefitness of
priffectual economic good), средната реизгодност на прификасното икономическо благо* (average rebenefitness of priffectual economic good) и пределната реизгодност на прификасното икономическо благо* (marginal rebenefitness of priffectual economic good); (2) реползваемост на прификасното
икономическо благо* (reuseness of priffectual economic good), разновидности
на която са общата реползваемост на прификасното икономическо благо*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(total reuseness of priffectual economic good), средната реползваемост на прификасното икономическо благо* (average reuseness of priffectual economic
good) и пределната реползваемост на прификасното икономическо благо*
(marginal reuseness of priffectual economic good); (3) ресметност на прификасното икономическо благо* (reexpenseness of priffectual economic good),
разновидности на която са общата ресметност на прификасното икономическо благо* (total reexpenseness of priffectual economic good), средната ресметност на прификасното икономическо благо* (average reexpenseness of
priffectual economic good) и пределната ресметност на прификасното икономическо благо* (marginal reexpenseness of priffectual economic good).
Сефикасното благо (вторичното поддържащо благо) [в т.ч. и сефикасното икономическо благо (вторичното поддържащо икономическо благо)]
е работно поддържащо благо (в т.ч. и работно икономическо благо), което
след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението и се слива с него, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично
ефикасно благо* (secondary effectual good), т.е. като сефикасно благо*
(seffectual good) (в т.ч. и като вторично ефикасно икономическо благо, т.е. като
сефикасно икономическо благо). То е резултат на сефикасната дейност*
(seffectual activity) [същото като вторична ефикасна дейност* (secondary
effectual activity)], наричана още обслужване (servicing)] {в т.ч. и на сефикасната икономическа дейност* (seffectual economic activity) [същото като вторична ефикасна икономическа дейност* (secondary effectual economic
activity)], наричана още икономическо обслужване (economic servicing)]}, която оказва сефикасно въздействие* (seffectual impact) [в т.ч. и сефикасно икономическо въздействие* (seffectual economic impact)] върху околната среда.
Сефикасното благо удовлетворява сефикасни потребности* (seffectual needs
/necessities/) [сефикасни икономически потребности* (seffectual economic
needs /necessities/)] на социума [в т.ч. и сефикасни икономически потребности* (seffectual economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. сефикасни
потребности на поддържащата сфера* (seffectual needs /necessities/ of
sustenance sphere) и сефикасни потребности на супериалната сфера*
(seffectual needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са сефикасните икономически потребности на поддържащата сфера* (seffectual economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и сефикаснте
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически потребности на супериалната сфера* (seffectual economic
needs /necessities/ of superial sphere)].
Разновидности на сефикасното благо са сепрификасното благо*
(reseffectual good) (същото като вторично възпроизводствено благо*
(secondary reproductional good)], инисефикасното благо* (iniseffectual good)
(същото като вторично производствено благо* (secondary production good)] и
косефикасното благо* (coseffectual good) (същото като вторично следпроизводствено благо* (secondary post-production good) (към последното се числят
пазарното, дистрибутивното и потребителното сефикасно благо). От своя
страна разновидности на сефикасното икономическо благо са ресеификасното икономическо благо (същото като вторично възпроизводствено икономическо благо), инисефикасното икономическо благо (същото като вторично
производствено икономическо благо) и косефикасното икономическо благо
(същото като вторично следпроизводствено икономическо благо) (към последното се числят пазарното, дистрибутивното и потребителното сефикасно
икономическо благо).
В областта на сефикасната дейност, където се създава сефикасното благо,
се конституира понятието за сефикасност* (seffectuality) [същото като вторична ефикасност* (secondary seffectuality)] [в т.ч. и икономическа сефикасност (същото като вторична икономическа ефикасност)], в т.ч. средна сефикасност* (average seffectuality) и пределна сефикасност* (marginal
seffectuality). Съвкупност от сефикасни блага в даден обхват образува сефикасно богатство* (seffectual wealth) [в т.ч. и сефикасно икономическо богатство (вж. сефикасно икономическо благо)]. Сефикасното благо може да бъде само нематериално сефикасно благо* (immaterial seffectual good) [на него
отговаря понятието за нематериално сефикасно богатство* (immaterial
seffectual wealth)] {в т.ч. и нематериално сефикасно икономическо благо*
(immaterial seffectual economic good) [на него отговаря понятието за нематериално сефикасно икономическо богатство* (immaterial seffectual economic
wealth)]}. Така че неговата сефикасност е само нематериална сефикасност*
(immaterial seffectuality) [в т.ч. и нематериална икономическа сефикасност*
(immaterial economic seffectuality)] [в т.ч. средна нематериална сефикасност*
(average immaterial seffectuality) и пределна нематериална сефикасност*
(maginal immaterial seffectuality)].
Разновидности на сефикасността са ресефикасността* (reseffectuality
/reprifficacy/) [същото като вторична рефикасност* (secondary reffectuality
/refficacy/)], инисефикасността* (iniseffectuality /iniprifficacy/) [същото като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторична инификасност* (secondary iniffectuality /inifficacy/)] и косефикасността* (coseffectuality /iniprifficacy/) [същото като вторична кофикасност*
(secondary coffectuality /inifficacy/)] (към последното се числят пазарната, дистрибутивната и потребителната косефикасност). От своя страна разновидности
на икономическата сефикасност са икономическата репрификасност (същото
като вторична икономическа рефикасност), икономическата инисефикасност
(същото като вторична икономическа инификасност) и икономическата косефикасност (същото като вторична икономическа кофикасност) (към последното се числят пазарната, дистрибутивната и потребителната икономическа
косефикасност).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на сефикасността са (1) реизгодностната
сефикасност* (rebenefitness seffectuality), чиито разновидности са средната
реизгодностна сефикасност* (average rebenefitness seffectuality) и пределната реизгодностна сефикасност* (marginal rebenefitness seffectuality), (2) реползваемостната сефикасност* (reuseness seffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна сефикасност* (average reuseness
seffectuality) и пределната реползваемостна сефикасност* (marginal reuseness seffectuality), и (3) ресметностната сефикасност* (reexpenseness
seffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна сефикасност*
(average reexpenseness seffectuality) и пределната ресметностна сефикасност* (marginal reexpenseness seffectuality). Средната реизгодностна, средната
реползваемостна и средната ресметностна сефикасност са разновидности на
по-общото понятие за средна сефикасност* (average seffectuality). Пределната
реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна сефикасност са разновидности на по-общото понятие за пределна сефикасност*
(marginal seffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата сефикасност са (1) реизгодностната икономическа сефикасност* (rebenefitness economic seffectuality), чиито
разновидности са средната реизгодностна икономическа сефикасност* (average rebenefitness economic seffectuality) и пределната реизгодностна икономическа сефикасност* (marginal rebenefitness economic seffectuality), (2)
реползваемостната икономическа сефикасност* (reuseness economic
seffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа сефикасност* (average reuseness economic seffectuality) и пределната
реползваемостна икономическа сефикасност* (marginal reuseness economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------seffectuality), и (3) ресметностната икономическа сефикасност* (reexpenseness economic seffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна икономическа сефикасност* (average reexpenseness economic seffectuality)
и пределната ресметностна икономическа сефикасност* (marginal reexpenseness economic seffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна икономическа сефикасност са разновидности
на по-общото понятие за средна икономическа сефикасност* (average
economic seffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа сефикасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа сефикасност* (marginal
economic seffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на сефикасното благо* (rebenefitness of seffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на сефикасното благо* (total rebenefitness of seffectual good), средната реизгодност на сефикасното благо*
(average rebenefitness of seffectual good) и пределната реизгодност на сефикасното благо* (marginal rebenefitness of seffectual good); (2) реползваемост
на сефикасното благо* (reuseness of seffectual good), разновидности на която
са общата реползваемост на сефикасното благо* (total reuseness of seffectual
good), средната реползваемост на сефикасното благо* (average reuseness of
seffectual good) и ределната реползваемост на сефикасното благо* (marginal
reuseness of seffectual good); (3) ресметност на сефикасното благо* (reexpenseness of seffectual good), разновидности на която са общата ресметност на
сефикасното благо* (total reexpenseness of seffectual good), средната ресметност на сефикасното благо* (average reexpenseness of seffectual good) и
пределната ресметност на сефикасното благо* (marginal reexpenseness of
seffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на сефикасното икономическо благо* (rebenefitness of seffectual economic good), разновидности на която са общата реизгодност на сефикасното икономическо благо* (total rebenefitness of
seffectual economic good), средната реизгодност на сефикасното икономическо благо* (average rebenefitness of seffectual economic good) и пределната
реизгодност на сефикасното икономическо благо* (marginal rebenefitness of
seffectual economic good); (2) реползваемост на сефикасното икономическо
благо* (reuseness of seffectual economic good), разновидности на която са общата реползваемост на сефикасното икономическо благо* (total reuseness
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------of seffectual economic good), средната реползваемост на сефикасното икономическо благо* (average reuseness of seffectual economic good) и пределната
реползваемост на сефикасното икономическо благо* (marginal reuseness of
seffectual economic good); (3) ресметност на сефикасното икономическо
благо* (reexpenseness of seffectual economic good), разновидности на която са
общата ресметност на сефикасното икономическо благо* (total reexpenseness of seffectual economic good), средната ресметност на сефикасното
икономическо благо* (average reexpenseness of seffectual economic good) и
пределната ресметност на сефикасното икономическо благо* (marginal
reexpenseness of seffectual economic good).

3.4. Пряко (ефективно) и непряко (квазиефективно) работно (дейностно) поддържащо благо. Ефективността и квазиефективността като
разновидности на ефикасността
При системната класификация се предполага, че работното (дейностното) подържащо (артипрефикасното) благо се създава в дейността на някаква
функционираща система (functioning system), която се изгражда йерархично
от (1) подсистема на права връзка (direct-connection subsystem) (наричана регулирана или регулируема подсистема) и (2) подсистема на обратна връзка
(feed-back subsystem) (наричана регулираща или регулативна подсистема), която регулира, контролира и управлява регулираната подсистема (вж. икономическо регулиране, права икономическа връзка, обратна икономическа връзка,
система на икономическо регулиране).
Благото, което се създава от регулираната подсистема (то е неин изход,
следователно е и изход на системата като цяло), е крайният резултат от нейното функциониране и след това пряко (непосредствено) се използва от крайния
му потребител (удовлетворявайки потребностите си от такова благо). Затова то
представлява пряко артипрефикасно благо* (direct artipreffectual good), което
за краткост се нарича дификасно благо* (diffectual good) [в т.ч. и пряко артипрефикасно икономическо благо* (direct artipreffectual economic good)],
което за краткост се нарича дификасно икономическо благо]. То е ефективно
благо (effective good) (в т.ч. и ефективно икономическо благо), тъй като (а) се
създава в поддържащата (базовата) възпроизводствена сфера на обществото и
(б) е израз на непосредствено-удовлетворяващата дейност на системата.
От своя страна, благото, което се създава от регулативната подсистема (то
е неин изход, следователно не е изход на системата като цяло), не е крайният
резултат от функционирането на цялостната система и пряко (непосредствено)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не се използва от крайния му потребител и непосредствено не удовлетворява
неговите потребности. То е регулиращо /регулативно/ благо* (regulatve good)
[в т.ч. и регулиращо /регулативно/ икономическо благо* (regulatve economic
good)] и оказва регулиращо (респ. управляващо) въздействие върху функционирането на регулираната подсистема с цел да се контролира нейната дейност,
с което създава условия за осигуряване и евентуално увеличаване на ефективността на последната, но без непосредствено да я поражда. Затова то представлява непряко артипрефикасно благо* (indirct artipreffectual good), за краткост
наречено индификасно благо* (indiffectual good) [в т.ч. и непряко артипрефикасно икономическо благо* (indirct artipreffectual economic good), за краткост наречено индификасно благо]. То е квазиефективно благо* (quasieffective good) [в т.ч. квазиефективно икономическо благо], тъй като (а) не създава пряко крайното поддържащо благо, но му въздейства опосредствано
(посредством въздействието си върху непосредственото функциониране на
регулираната подсистема), и (б) не е израз на непосредственоудовлетворяващата дейност на системата като цяло. Определението “квазиефективно” не означава, че индификасното благо е недействително, а че то е
почти действително, но не съвсем, щото да бъде квалифицирано като ефективно, тъй като изпълнява специфични функции на регулативно благо. То обаче е полезно и необходимо благо, както всяко друго ефикасно благо, тъй като в
случая удовлетворява регулиращи (респ. управляващи) потребности на системата. Ето защо както ефективното, така и квазиефективното благо са разновидности на артипрефикасното благо (и на благото изобщо). Така че според
системната класификация разновидности на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо са (1) ефективното благо (дификасното благо) и (2) квазиефективното благо (индификасното благо) [в т.ч. и
(1) ефективното икономическо благо (дификасното икономическо благо) и
(2) квазиефективното икономическо благо (индификасното икономическо
благо)].
Ефективното благо (в т.ч. и ефективното икономическо благо) е изход
на подсистемата на правата връзка (на регулируемата подсистема) на някаква функционираща поддържаща система, дейността на която се интерпретира като възпроизводство (в т.ч. и като икономическо възпроизводство)
(или на негови фази). В движението си ефективното благо оказва пряко въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална)
среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви нейни
потребности. Затова то е директно ефикасно благо (т.е. дификасно благо),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като ефективно благо [или още дипрефикасно благо* (dipreffectual
good)] [в т.ч. и директно ефикасно икономическо благо (т.е. дификасно икономическо благо), същото като ефективно икономическо благо (или още
дипрефикасно икономическо благо] и е резултат от извършването на пряка
дейност (direct activity) [в т.ч. и на пряка икономическа дейност (direct
economic activity)].
Ефективното благо удовлетворява ефективни потребности (effective
needs /necessities/) [същото като дификасни потребности* (diffectual needs
/necessities/)] {в т.ч. и ефективни икономически потребности (effective
economic needs /necessities/) [същото като дификасни икономически потребности* (diffectual economic needs /necessities/)]} на социума [в т.ч. ефективни
потребности на поддържащата сфера* (effective needs /necessities/ of
sustenance sphere) и ефективни потребности на супериалната сфера* (effective needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно
са ефективните икономически потребности на поддържащата сфера*
(effective economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и ефективните
икономически потребности на супериалната сфера* (effective economic
needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на пряката дейност, където се създава ефективното благо, се
конституира понятието за ефективност (effectivity /effectiveness/) [същото като дификасност* (diffectuality) и като пряка ефикасност* (direct effectuality)]
{в т.ч. и за икономическа ефективност [същото като икономическа дификасност и като пряка икономическа ефикасност* (direct economic effectuality)]}, в
т.ч. средна ефективност (average effectivity) и пределна ефективност
(marginal effectivity). Ефективността е една от разновидностите на артипрефикасността и на ефикасността изобщо. Съвкупност от ефективни блага н даден
обхват образува ефективно богатство (effective wealth) [в тч. и ефективно
икономическо богатство (вж. ефективно икономическо благо)]. Ефективното
благо може да бъде както материално ефективно благо (material effective
good) [на което отговаря понятието за материално ефективно богатство
(material effective wealth)] {в т.ч. и материално ефективно икономическо
благо (material effective economic good) [на което отговаря понятието за материално ефективно икономическо богатство (material effective economic
wealth)]}, така и нематериално ефективно благо (immaterial effective good)
[на което отговаря понятието за нематериално ефективно богатство
(immaterial effective wealth)] {в т.ч. и нематериално ефективно икономическо благо (immaterial effective economic good) [на което отговаря понятието за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално ефективно икономическо богатство (immaterial effective
economic wealth)]}. В съответствие с това се разграничават (1) материална
ефективност (marginal effectivity /effectiveness/) [същото като материална
дификасност* (marginal diffectuality) и като пряка материална ефикасност*
(direct marginal effectuality)] {в т.ч. и материална икономическа ефективност (marginal economic effectivity /effectiveness/) [същото като материална
икономическа дификасност* (marginal economic diffectuality) и като пряка
материална икономическа ефикасност* (direct marginal economic
effectuality)]}, в т.ч. средна материална ефективност (average marginal effectivity) и пределна материална ефективност (marginal marginal effectivity) и
(2) нематериална ефективност (immarginal effectivity /effectiveness/) [същото като нематериална дификасност* (immarginal diffectuality) и като пряка
нематериална ефикасност* (direct immarginal effectuality)] {в т.ч. и нематериална икономическа ефективност (immarginal economic effectivity
/effectiveness/) [същото като нематериална икономическа дификасност*
(immarginal economic diffectuality) и като пряка нематериална икономическа
ефикасност* (direct immarginal economic effectuality)]}, в т.ч. средна нематериална ефективност (average immarginal effectivity /effectiveness/) и пределна
нематериална
ефективност
(marginal
immarginal
effectivity
/effectiveness/).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на дификасността са (1) реизгодностната
дификасност* (rebenefitness diffectuality), чиито разновидности са средната
реизгодностна дификасност* (average rebenefitness diffectuality) и пределната реизгодностна дификасност* (marginal rebenefitness diffectuality), (2) реползваемостната дификасност* (reuseness diffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна дификасност* (average reuseness diffectuality) и пределната реползваемостна дификасност* (marginal reuseness diffectuality), и (3) ресметностната дификасност* (reexpenseness diffectuality),
чиито разновидности са средната ресметностна дификасност* (average reexpenseness diffectuality) и пределната ресметностна дификасност* (marginal reexpenseness diffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна дификасност са разновидности на по-общото
понятие за средна дификасност* (average diffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна дификасност са разновидности на по-общото понятие за пределна дификасност*
(marginal diffectuality).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата дификасност са (1) реизгодностната икономическа дификасност* (rebenefitness economic diffectuality), чиито разновидности са средната реизгодностна икономическа дификасност*
(average rebenefitness economic diffectuality) и пределната реизгодностна
икономическа дификасност* (marginal rebenefitness economic diffectuality),
(2) реползваемостната икономическа дификасност* (reuseness economic
diffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа дификасност* (average reuseness economic diffectuality) и пределната
реползваемостна икономическа дификасност* (marginal reuseness economic
diffectuality), и (3) ресметностната икономическа дификасност* (reexpenseness economic diffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна икономическа дификасност* (average reexpenseness economic diffectuality)
и пределната ресметностна икономическа дификасност* (marginal reexpenseness economic diffectuality). Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна икономическа дификасност са разновидности
на по-общото понятие за средна икономическа дификасност* (average
economic diffectuality). Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа дификасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа дификасност* (marginal
economic diffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на дификасното благо* (rebenefitness of diffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на дификасното благо* (total rebenefitness of diffectual good), средната реизгодност на дификасното благо*
(average rebenefitness of diffectual good) и пределната реизгодност на дификасното благо* (marginal rebenefitness of diffectual good); (2) реползваемост
на дификасното благо* (reuseness of diffectual good), разновидности на която
са общата реползваемост на дификасното благо* (total reuseness of
diffectual good), средната реползваемост на дификасното благо* (average
reuseness of diffectual good) и ределната реползваемост на дификасното
благо* (marginal reuseness of diffectual good); (3) ресметност на дификасното благо* (reexpenseness of diffectual good), разновидности на която са общата ресметност на дификасното благо* (total reexpenseness of diffectual
good), средната ресметност на дификасното благо* (average reexpenseness
of diffectual good) и пределната ресметност на дификасното благо* (marginal reexpenseness of diffectual good).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на дификасното икономическо благо* (rebenefitness of diffectual economic good), разновидности на която са общата реизгодност на дификасното икономическо благо* (total rebenefitness of
diffectual economic good), средната реизгодност на дификасното икономическо благо* (average rebenefitness of diffectual economic good) и пределната
реизгодност на дификасното икономическо благо* (marginal rebenefitness of
diffectual economic good); (2) реползваемост на дификасното икономическо
благо* (reuseness of diffectual economic good), разновидности на която са общата реползваемост на дификасното икономическо благо* (total reuseness
of diffectual economic good), средната реползваемост на дификасното икономическо благо* (average reuseness of diffectual economic good) и пределната
реползваемост на дификасното икономическо благо* (marginal reuseness of
diffectual economic good); (3) ресметност на дификасното икономическо
благо* (reexpenseness of diffectual economic good), разновидности на която са
общата ресметност на дификасното икономическо благо* (total reexpenseness of diffectual economic good), средната ресметност на дификасното
икономическо благо* (average reexpenseness of diffectual economic good) и пределната ресметност на дификасното икономическо благо* (marginal reexpenseness of diffectual economic good).
Квазиефективното благо (в т.ч. и квазиефективното икономическо
благо) е изход на подсистемата на обратната връзка (на регулиращата подсистема) на някаква функционираща поддържаща система, дейността на която се интерпретира като възпроизводство (в т.ч. и като икономическо възпроизводство) (или на негови фази). В движението си квазиефективното благо
оказва непряко въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща
или супериална) среда и е насочено опосредствено към удовлетворяването на
някакви нейни (регулативни и управленски) потребности. Затова то е индиректно ефикасно благо (т.е. индификасно благо, същото като квазиефективно благо) [или още индипрефикасно благо* (indipreffectual good)] [в т.ч. и
индиректно икономическо ефикасно благо (т.е. индификасно икономическо
благо, същото като квазиефективно икономическо благо) (или още индипрефикасно икономическо благо)] и е резултат от извършването на непряка
дейност (indirect activity) [в т.ч. и на непряка икономическа дейност (indirect
economic activity)]. Квазиефективното благо удовлетворява квазиефективни
потребности* (quasi-effective needs /necessities/) [същото като индификасни
потребности* (indiffectual needs /necessities/)] {в т.ч. и квазиефективни ико120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически потребности* (quasi-effective economic needs /necessities/) [същото
като индификасни икономически потребности* (indiffectual economic needs
/necessities/)]} на социума [в т.ч. квазиефективни потребности на поддържащата сфера* (quasi-effective needs /necessities/ of sustenance sphere) и квазиефективни потребности на супериалната сфера* (quasi-effective needs
/necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са квазиефективните икономически потребности на поддържащата сфера* (quasieffective economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и квазиефективните
икономически потребности на супериалната сфера* (quasi-effective
economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на непряката дейност, където се създава квазиефективното
благо, се конституира понятието за квазиефективност* (quasi-effectivity
/quasi-effectiveness/) [същото като индификасност* (indiffectuality) и като непряка ефикасност* (indirect effectuality)] {в т.ч. и за икономическа квазиефективност [същото като икономическа индификасност и като непряка икономическа ефикасност* (indirect economic effectuality)]}, в т.ч. средна квазиефективност* (average quasi-effectivity) и пределна квазиефективност*
(marginal quasi-effectivity). Квазиефективността също е една от разновидностите на артипрефикасността и на ефикасността изобщо. Съвкупност от квазиефективни блага в определен бхват образува квазиефективно богатство*
(quasi-effective good wealth) [в т.ч. и квазиефективно икономическо богатство (вж. квазиефективно икономическо благо)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на индификасността са (1) реизгодностната
индификасност* (rebenefitness indiffectuality), чиито разновидности са
средната реизгодностна индификасност* (average rebenefitness indiffectuality) и пределната реизгодностна индификасност* (marginal rebenefitness
indiffectuality), (2) реползваемостната индификасност* (reuseness indiffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна индификасност*
(average reuseness indiffectuality) и пределната реползваемостна индификасност* (marginal reuseness indiffectuality), и (3) ресметностната индификасност* (reexpenseness indiffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна индификасност* (average reexpenseness indiffectuality) и пределната ресметностна индификасност* (marginal reexpenseness indiffectuality).
Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна
индификасност са разновидности на по-общото понятие за средна индификасност* (average indiffectuality). Пределната реизгодностна, пределната ре121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ползваемостна и пределната ресметностна индификасност са разновидности на
по-общото понятие за пределна индификасност* (marginal indiffectuality).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата индификасност са (1) реизгодностната икономическа индификасност* (rebenefitness economic indiffectuality),
чиито разновидности са средната реизгодностна икономическа индификасност* (average rebenefitness economic indiffectuality) и пределната реизгодностна икономическа индификасност* (marginal rebenefitness economic
indiffectuality), (2) реползваемостната икономическа индификасност* (reuseness economic indiffectuality), чиито разновидности са средната реползваемостна икономическа индификасност* (average reuseness economic indiffectuality) и пределната реползваемостна икономическа индификасност*
(marginal reuseness economic indiffectuality), и (3) ресметностната икономическа индификасност* (reexpenseness economic indiffectuality), чиито разновидности са средната ресметностна икономическа индификасност* (average reexpenseness economic indiffectuality) и пределната ресметностна икономическа индификасност* (marginal reexpenseness economic indiffectuality).
Средната реизгодностна, средната реползваемостна и средната ресметностна
икономическа индификасност са разновидности на по-общото понятие за
средна икономическа индификасност* (average economic indiffectuality).
Пределната реизгодностна, пределната реползваемостна и пределната ресметностна икономическа индификасност са разновидности на по-общото понятие
за пределна икономическа индификасност* (marginal economic indiffectuality).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) реизгодност на индификасното благо* (rebenefitness of indiffectual good), разновидности на която са общата реизгодност на индификасното благо* (total
rebenefitness of indiffectual good), средната реизгодност на индификасното
благо* (average rebenefitness of indiffectual good) и пределната реизгодност
на индификасното благо* (marginal rebenefitness of indiffectual good); (2) реползваемост на индификасното благо* (reuseness of indiffectual good), разновидности на която са общата реползваемост на индификасното благо* (total reuseness of indiffectual good), средната реползваемост на индификасното благо* (average reuseness of indiffectual good) и ределната реползваемост
на индификасното благо* (marginal reuseness of indiffectual good); (3) ресметност на индификасното благо* (reexpenseness of indiffectual good), разновидности на която са общата ресметност на индификасното благо* (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------reexpenseness of indiffectual good), средната ресметност на индификасното
благо* (average reexpenseness of indiffectual good) и пределната ресметност
на индификасното благо* (marginal reexpenseness of indiffectual good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) реизгодност на индификасното икономическо благо*
(rebenefitness of indiffectual economic good), разновидности на която са общата
реизгодност на индификасното икономическо благо* (total rebenefitness of
indiffectual economic good), средната реизгодност на индификасното икономическо благо* (average rebenefitness of indiffectual economic good) и пределната реизгодност на индификасното икономическо благо* (marginal rebenefitness of indiffectual economic good); (2) реползваемост на индификасното икономическо благо* (reuseness of indiffectual economic good), разновидности на която са общата реползваемост на индификасното икономическо благо* (total reuseness of indiffectual economic good), средната реползваемост на индификасното икономическо благо* (average reuseness of
indiffectual economic good) и пределната реползваемост на индификасното
икономическо благо* (marginal reuseness of indiffectual economic good); (3)
ресметност на индификасното икономическо благо* (reexpenseness of
indiffectual economic good), разновидности на която са общата ресметност
на индификасното икономическо благо* (total reexpenseness of indiffectual
economic good), средната ресметност на индификасното икономическо
благо* (average reexpenseness of indiffectual economic good) и пределната ресметност на индификасното икономическо благо* (marginal reexpenseness of
indiffectual economic good).
В по-нанатъшното изложение се проследява възникването на важни подразновидности на артипрефикасното благо и артипрефикасността (в т.ч.
на ефективното и квазиефективното благо и на ефективността и квазиефективността) като резултат от комбинираното прилагане на накои от техните основни класификации. Специфичното за всички тези подразновидности е, че те
едновременно притежават характеристиките на съответните основни класификации, които са използвани при тяхното извеждане (конституиране).

3.5. Комбиниране на възпроизводствената и предметната класификация
Разновидностите на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо, получени в резултат на едновременното комбиниране на възпроизводствената и предметната основна класификация, са посочени в табл. 1-а.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съответстващите на това разновидности на артипрефикасността са посочени в
табл. 1-б. Към техния анализ могат да се приложат по-горе използваните положения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1-а. Разновидности на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо едновременно според възпроизводствената и предметната основна
класификация
Работно поддържащо
1. Прификасно (първично
(артипрефикасно) благо
ефикасно) благо

2. Сефикасно (вторично
ефикасно) благо

1. Рефикасно (възпроизводствено) благо

Репрификасно (първично
възпроизводствено) благо

Ресефикасно (вторично
възпроизводствено) благо

2. Инификасно (производствено) благо

Инипрификасно (първично
производствено) благо

Инисефикасно (вторично
производствено) благо

3. Маркефикасно (пазарно) благо

Маркесефикасно (вторично пазарно) благо

4. Дистрификасно (дистрибутивно) благо

Дистрисефикасно (вторично дистрибутивно)
благо

5. Конефикасно (потребително) благо

Конесефикасно (вторично
потребително) благо

6. Кофикасно (следпроизводствено) благо

Косефикасно (вторично
следпроизводствено) благо

7. Бефикасно (предипотребително) благо

Бепрификасно (първично
предипотребително) благо

Бесефикасно (вторично
предипотребително) благо

8. Ендефикасно (стопанствено) благо

Ендепрификасно (първично стопанствено) благо

Ендесефикасно (вторично
стопанствено) благо

9. Инефикасно (посредническо) благо
10. Бификасно (бизнес)
благо

Инесефикасно (вторично
посредническо) благо
Бипрификасно (първично
бизнес) благо

11. Афикасно (алокативно) благо

Бисефикасно (вторично
бизнес) благо
Асефикасно (вторично
алокативно) благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1-б. Разновидности на артипрфикасността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]

Артипрефикасност

1. Прификасност (първична артипрефикасност)

2. Сефикасност (вторична артипрефикасност)

1. Рефикасност (възпроизводствена ефикасност; възпроизводствена артипрефикасност)

Репрификасност (първична
възпроизводствена артипрефикасност, първична
рефикасност)

Ресефикасност (вторична
възпроизводствена артипрефикасност, вторична рефикасност)

2. Инификасност (производствена ефикасност; произдводствена
артипрефикасност)

Инипрификасност (първична производствена артипрефикасност, първична
инификасност)

Инисефикасност (вторична производствена артипрефикасност, вторична
инификасност)

3. Маркефикасност (пазарна ефикасност, пазарна артипрефикасност)

Маркесификасност (вторична пазарна артипрефикасност, вторична маркефикасност)

4. Дистрификасност
(дистрибутивна ефикасност, дистрибутивна
артипрефикасност)

Дистрисефикасност (вторична дистрибутивна артипрефикасност, вторична дистрификасност)

5. Конефикасност (потребителна ефикасност;
потребителна артипрефикасност)

Конесефикасност (вторична потребителна артипрефикасност, вторична конефикасност)

6. Кофикасност (следпроизводствена ефикасност; следпроизводствена артипрефикасност)

Косефикасност (вторична
следпроизводствена артипрефикасност, вторична кофикасност)

7. Бефикасност (предипотребителна ефикасност; предипотребителна артипрефикасност)

Бепрификасност (първична
предипотребителна артипрефикасност, първична
бефикасност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1-б. Разновидности на артипрфикасността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]

Артипрефикасност

1. Прификасност (първична артипрефикасност)

2. Сефикасност (вторична артипрефикасност)

8. Ендефикасност (стопанствена ефикасност;
стопанска
артипрефикасност)

Ендепрификасност (първична стопанствена артипрефикасност, първична
ендефикасност)

Ендесефикасност (вторична стопанствена артипрефикасност, вторична ендефикасност)

9. Инефикасност (посредническа ефикасност;
посредническа артипрефикасност)

Инесефикасност (вторична посредническа артипрефикасност, вторична
инефикасност)

10. Бификасност (бизнес Бипрификасност (първична Бисефикасност (вторична
бизнес артипрефикасност, бизнес артипрефикасност,
ефикасност; бизнес арпървична бификасност)
вторична бификасност)
типрефикасност)
11. Афикасност (алокативна ефикасност; алокативна артипрефикасност)

Асефикасност (вторична
алокативна артипрефикасност, вторична афикасност)

От своя страна разновидностите на работното (дейностното) поддържащо
(на артипрефикасното) икономическо благо, получени в резултат на едновременното комбиниране на възпроизводствената и предметната основна класификация, са посочени в табл. 1-в. Съответстващите на това разновидности на
икономическата артипрефикасност са посочени в табл. 1-г.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1-в. Разновидности на работното (дейностното) поддържашо (на артипрефикасното) икономическо благо едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]
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) икономическо благо

Инипрификасно (първично
производствено) икономическо благо

Инисефикасно (вторично
производствено) икономическо благо

3. Маркефикасно (пазарно) икономическо
благо

Маркесефикасно (вторично пазарно) икономическо благо

4. Дистрификасно (дистрибутивно) икономическо благо

Дистрисефикасно (вторично дистрибутивно)
икономическо благо

5. Конефикасно (потребително) икономическо
благо

Конесефикасно (вторично
потребително) икономическо благо

6. Кофикасно (следпроизводствено) икономическо благо

Косефикасно (вторично
следпроизводствено)
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) икономическо благо

Ендесефикасно (вторично
стопанствено) икономическо благо

128

128

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1-в. Разновидности на работното (дейностното) поддържашо (на артипрефикасното) икономическо благо едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]
Работно поддържащо
(артипрефикасно) икономическо благо

1. Прификасно (първично
ефикасно) икономическо
благо

9. Инефикасно (посредническо) икономическо благо
10. Бификасно (бизнес)
икономическо благо

2. Сефикасно (вторично
ефикасно) икономическо благо
Инесефикасно (вторично
посредническо) икономическо благо

Бипрификасно (първично
бизнес) икономическо благо

11. Афикасно (алокативно) икономическо
благо

Бисефикасно (вторично
бизнес) икономическо
благо
Асефикасно (вторично
алокативно) икономическо благо
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възпроизводствената и предметната основна класификация [1]

Икономическа артипрефикасност

1. Икономическа прификасност (първична икономическа артипрефикасност)

2. Икономическа сефикасност (вторична икономическа артипрефикасност)

1. Икономическа рефикасност (възпроизводствена икономическа
ефикасност; възпроизводствена икономическа артипрефикасност)

Икономическа репрификасност (първична възпроизводствена икономическа
артипрефикасност, първична икономическа рефикасност)

Икономическа ресефикасност (вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност,
вторична икономическа
рефикасност)

2. Икономическа инификасност (производствена икономическа
ефикасност; произдводствена икономическа артипрефикасност)

Икономическа инипрификасност (първична производствена икономическа
артипрефикасност, първична икономическа инификасност)

Икономическа инисефикасност (вторична производствена икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа
инификасност)

3. Икономическа маркефикасност (пазарна
икономическа ефикасност, пазарна икономическа артипрефикасност)

Икономическа маркесефикасност (вторична пазарна икономическа артипрефикасност, вторична икономическа маркефикасност)

4. Икономическа маркефикасност (икономическа дистрибутивна
ефикасност, дистрибутивна икономическа
артипрефикасност)

Икономическа дистрисефикасност (вторична дистрибутивна икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа дистрификасност)

5. Икономическа конефикасност (потребителна икономическа ефикасност; потребителна
икономическа артипрефикасност)

Икономическа конесефикасност (вторична потребителна икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа конефикасност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1-г. Разновидности на икономическата артипрфикасност едновременно според
възпроизводствената и предметната основна класификация [2]

Икономическа артипрефикасност

1. Икономическа прификасност (първична икономическа артипрефикасност)

6. Икономическа кофикасност (следпроизводствена икономическа ефикасност; следпроизводствена икономическа артипрефикасност)

2. Икономическа сефикасност (вторична икономическа артипрефикасност)
Икономическа косефикасност (вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност,
вторична икономическа
кофикасност)

7. Икономическа бефикасност (предипотребителна икономическа
ефикасност; предипотребителна икономическа артипрефикасност)

Икономическа бепрификасност (първична предипотребителна икономическа артипрефикасност, първична икономическа бефикасност)

Икономическа бесефикасност (вторична предипотребителна икономическа артипрефикасност,
вторична икономическа
бефикасност)

8. Икономическа ендефикасност (стопанствена икономическа
ефикасност; стопанска
икономическа артипрефикасност)

Икономическа ендепрификасност (първична стопанствена икономическа артипрефикасност, първична
икономическа ендефикасност)

Икономическа ендесефикасност (вторична стопанствена икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа ендефикасност)

9. Икономическа инефикасност (посредническа икономическа
ефикасност; посредническа икономическа
артипрефикасност)

Икономическа инесефикасност (вторична посредническа икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа
инефикасност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1-г. Разновидности на икономическата артипрфикасност едновременно според
възпроизводствената и предметната основна класификация [3]

Икономическа артипрефикасност

1. Икономическа прификасност (първична икономическа артипрефикасност)

2. Икономическа сефикасност (вторична икономическа
артипрефикасност)

10. Икономическа бификасност (бизнес икономическа ефикасност;
бизнес икономическа
артипрефикасност)

Икономическа бипрификасност (първична бизнес
икономическа артипрефикасност, първична икономическа бификасност)

Икономическа бисефикасност (вторична бизнес
икономическа артипрефикасност, вторична икономическа бификасност)

11. Икономическа афикасност (алокативна
икономическа ефикасност; алокативна икономическа артипрефикасност)

Икономическа асефикасност (вторична алокативна икономическа артипрефикасност, вторична
икономическа афикасност)

3.6. Комбиниране на системната и предметната класификация. Продукция, сервопродукция, услуга и сервоуслуга
Разновидностите на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо, получени в резултат на едновременното комбиниране на системната и предметната основна класификация, са посочени в табл. 2-а. Съответстващите на това разновидности на артипрефикасността са посочени в табл.
2-б. При този тип комбиниране се конституират понятията за продукция
(produce), сервопродукция* (servo-produce), услуга (service) и сервоуслуга*
(servo- service) като разновидности на артипрефикасното благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2-а. Разновидности на работнотото (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо едновременно според системната и предметната основна класификация
Работно поддържащо
1. Прификасно (първично
(артипрефикасно) благо
ефикасно) благо

2. Сефикасно (вторично
ефикасно) благо

1. Ефективно (дификасно) благо

Прифективно (дипрификасно, пряко първично артипрефикасно) благо (продукция)

Сефективно (дисефикасно, пряко вторично артипрефикасно) благо (услуга)

2. Квазиефективно (индификасно) благо

Квазиприфективно (индипрификасно, непряко
първично артипрефикасно)
благо (сервопродукция)

Квазисефективно (индисефикасно, непряко вторично артипрефикасно)
благо (сервоуслуга)

Табл. 2-б. Разновидности на артипрефикасността едновременно според системната
и предметната основна класификация

Артипрефикасност

1. Прификасност (първична артипрефикасност)

2. Сефикасност (вторична артипрефикасност)

1. Ефективност (дификасност, пряка артипрефикасност)

Прифективност (дипрификасност, пряка първична
артипрефикасност, първична ефективност)

Сефективност (дисефикасност, пряка вторична
артипрефикасност, вторична ефективност)

2. Квазиефективност
(индификасност, непрака артипрефикасност)

Квазиприфективност (индипрификасност, непряка
първична артипрефикасност, първична квазиефективност)

Квазисефективност (индисефикасност, непряка
вторична артипрефикасност, вторична квазиефективност)

От своя страна разновидностите на работното (дейностното) поддържащо
(на артипрефикасното) икономическо благо, получени в резултат на едновременното комбиниране на системната и предметната основна класификация, са
посочени в табл. 2-в. Съответстващите на това разновидности на икономческата артипрефикасност са посочени в табл. 2-г. При този тип комбиниране се
конституират понятията за икономическа продукция, икономическа сервопро133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукция, икономическа услуга и икономическа сервоуслуга като разновидности
на артипрефикасното икономическо благо.
Табл. 2-в. Разновидности на работнотото (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) икономическо благо едновременно според системната и предметната основна
класификация
Работно икономическо
поддържащо (артипрефикасно) благо

1. Прификасно (първично
ефикасно) икономическо
благо

2. Сефикасно (вторично
ефикасно) икономическо благо

1. Ефективно (дификасно) икономическо благо

Прифективно (дипрификасно, пряко първично артипрефикасно) икономическо благо (икономическа
продукция)

Сефективно (дисефикасно, пряко вторично артипрефикасно) икономическо благо (икономическа услуга)

2. Квазиефективно (индификасно) икономическо благо

Квазиприфективно (индипрификасно, непряко
първично артипрефикасно)
икономическо благо (икономическа сервопродукция)

Квазисефективно (индисефикасно, непряко вторично артипрефикасно)
икономическо благо
(икономическа сервоуслуга)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2-г. Разновидности на икономическата артипрефикасност едновременно според
системната и предметната основна класификация

Икономическа артипрефикасност

1. Икономическа прификасност (първична икономическа артипрефикасност)

2. Икономическа сефикасност (вторична икономическа артипрефикасност)

1. Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка
икономическа артипрефикасност)

Икономическа прифективност (икономическа дипрификасност, пряка първична икономическа артипрефикасност, първична
икономическа ефективност)

Икономическа сефективност (икономическа дисефикасност, пряка вторична икономическа артипрефикасност, вторична икономическа ефективност)

2. Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непрака артипрефикасност)

Икономическа квазиприфективност (икономическа
индипрификасност, непряка първична икономическа
артипрефикасност, първична икономическа квазиефективност)

Икономическа квазисефективност (икономическа индисефикасност, непряка вторична икономическа артипрефикасност,
вторична икономическа
квазиефективност)

Според системната класификация разновидности на прификасното (първичното артипрефикасно) благо са (а) прифективното благо* (priffective
good) [същото като продукция (produce)] [в т.ч. и прифективното благо (същото като продукция)] и (б) квазиприфективното благо* (quasi-priffective
good) [същото като сервопородукция* (servo-produce)] [в т.ч. и квазиприфективното благо (същото като сервопородукция)].
Прифективното благо (продукцията) [в т.ч. и прифективното икономическо благо (икономическата продукция)] е едновременно разновидност на
ефективното благо и на прификасното благо (в т.ч. и съответно на ефективното икономическо благо и на прификасното икономическо благо) и затова притежава техните характеристики. Първо, прифективното благо е такова
работно поддържащо благо, което е изход на подсистемата на правата връзка
(на регулираната подсистема) на някаква функционираща поддържаща система, дейността на която се интерпретира като поддържащо възпроизводство
(или на негови фази), в движението си оказва пряко въздействие върху заоби135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------калящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви нейни потребности (затова
то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно, или още
дипрефикасно благо). Второ, след неговото създаване и преди консумацията
(употребата) му прифективното благо има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”)
ефикасно, т.е. като прификасно благо. По съвкупност прифективното благо е
резултат на прифективна дейност* (priffective activity) и оказва прифективно въздействие* (priffectual impact) [в т.ч. и на прифективна икономическа
дейност* (priffective economic activity) и оказва прифективно икономическа
въздействие* (priffectual economic impact)] върху околната среда. Прифективното благо удовлетворява прифективни потребности* (priffective needs
/necessities/) [в т.ч. и прифективни икономически потребности* (priffective
economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. прифективни потребности
на поддържащата сфера* (priffective needs /necessities/ of sustenance sphere) и
прифективни потребности на супериалната сфера* (priffective needs
/necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са прифективните икономически потребности на поддържащата сфера* (priffective
economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и прифективните икономически потребности на супериалната сфера* (priffective economic needs
/necessities/ of superial sphere)].
В областта на прифективната дейност, където се създава прифективното
благо, се конституира понятието за прифективност* (priffectivity) (в т.ч. и за
икономическа прифективност), в т.ч. средна прифективност* (average
priffectivity) и пределна прифективност* (marginal priffectivity). Съвкупност
от приефективни блага в даден обхват образува приефективно богатство*
(prieffective wealth) [в т.ч. и приефективно икономическо богатство (вж.
прифективно икономическо благо)]. Според субстанциалната класификация
прифективното благо може да бъде както материално прифективно благо*
(material priffective good) [същото като материална продукция (material
produce)] [на което отговаря понятието за материално прифективно богатство* (material priffective wealth)] {в т.ч. и материално прифективно икономическо благо* (material priffective economic good) [същото като материална
икономическа продукция (material economic produce)] [на което отговаря понятието за материално прифективно икономическо богатство* (material
priffective economic wealth)]}, така и нематериално прифективно благо*
(immaterial priffective good) [същото като нематериална продукция
136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(immaterial produce)] [на което отговаря понятието за нематериално прифективно богатство* (immaterial priffective wealth)] {в т.ч. и нематериално
прифективно икономическо благо* (immaterial priffective economic good)
[същото като нематериална икономическа продукция (immaterial economic
produce)] [на което отговаря понятието за нематериално прифективно икономическо богатство* (immaterial priffective economic wealth)]}. В съответствие с това се разграничават (1) материална прифективност* (material
priffectivity) [в т.ч. и материална икономическа прифективност* (material
economic priffectivity)], в т.ч. средна материална прифективност* (average
material priffectivity) и пределна материална прифективност* (marginal
material priffectivity), и (2) нематериална прифективност* (immaterial
priffectivity) [в т.ч. и нематериална икономическа прифективност*
(immaterial economic priffectivity)], в т.ч. средна нематериална прифективност* (average immaterial priffectivity) и пределна нематериална прифективност* (marginal immaterial priffectivity).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на прифективността са (1) ефеценностната
прифективност* (efeworth priffectivity), чиито разновидности са средната
ефеценностна прифективност* (average efeworth priffectivity) и пределната
ефеценностна прифективност* (marginal efeworth priffectivity), (2) ефеполезностната прифективност* (efeutility priffectivity), чиито разновидности
са средната ефеполезностна прифективност* (average efeutility priffectivity)
и пределната ефеполезностна прифективност* (marginal efeutility
priffectivity), и (3) ефестойностната прифективност* (efevalue priffectivity),
чиито разновидности са средната ефестойностна прифективност* (average
efevalue priffectivity) и пределната ефестойностна прифективност* (marginal efevalue priffectivity). Средната ефеценностна, средната ефеполезностна и
средната ефестойностна прифективност са разновидности на по-общото понятие за средна прифективност* (average priffectivity). Пределната ефеценностна, пределната ефеполезностна и пределната ефестойностна прифективност
са разновидности на по-общото понятие за пределна прифективност* (marginal priffectivity).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата прифективност са (1) ефеценностната икономическа прифективност* (efeworth economic priffectivity), чиито
разновидности са средната ефеценностна икономическа прифективност*
(average efeworth economic priffectivity) и пределната ефеценностна иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа прифективност* (marginal efeworth economic priffectivity), (2) ефеполезностната икономическа прифективност* (efeutility economic
priffectivity), чиито разновидности са средната ефеполезностна икономическа прифективност* (average efeutility economic priffectivity) и пределната
ефеполезностна икономическа прифективност* (marginal efeutility
economic priffectivity), и (3) ефестойностната икономическа прифективност* (efevalue economic priffectivity), чиито разновидности са средната
ефестойностна икономическа прифективност* (average efevalue economic
priffectivity) и пределната ефестойностна икономическа прифективност*
(marginal efevalue economic priffectivity). Средната ефеценностна, средната
ефеполезностна и средната ефестойностна икономическа прифективност са
разновидности на по-общото понятие за средна икономическа прифективност* (average economic priffectivity). Пределната ефеценностна, пределната
ефеполезностна и пределната ефестойностна икономическа прифективност са
разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа прифективност* (marginal economic priffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) ефеценност на прифективното благо* (efeworth of priffective good), разновидности
на която са общата ефеценност на прифективното благо* (total efeworth of
priffective good), средната ефеценност на прифективното благо* (average
efeworth of priffective good) и пределната ефеценност на прифективното
благо* (marginal efeworth of priffective good); (2) ефеполезност на прифективното благо* (efeutility of priffective good), разновидности на която са общата ефеполезност на прифективното благо* (total efeutility of priffective
good), средната ефеполезност на прифективното благо* (average efeutility
of priffective good) и ределната ефеполезност на прифективното благо*
(marginal efeutility of priffective good); (3) ефестойност на прифективното
благо* (efevalue of priffective good), разновидности на която са общата ефестойност на прифективното благо* (total efevalue of priffective good),
средната ефестойност на прифективното благо* (average efevalue of
priffective good) и пределната ефестойност на прифективното благо*
(marginal efevalue of priffective good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) ефеценност на прифективното икономическо благо*
(efeworth of priffective economic good), разновидности на която са общата
ефеценност на прифективното икономическо благо* (total efeworth of
priffective economic good), средната ефеценност на прифективното иконо138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо благо* (average efeworth of priffective economic good) и пределната
ефеценност на прифективното икономическо благо* (marginal efeworth of
priffective economic good); (2) ефеполезност на прифективното икономическо благо* (efeutility of priffective economic good), разновидности на която са
общата ефеполезност на прифективното икономическо благо* (total
efeutility of priffective economic good), средната ефеполезност на прифективното икономическо благо* (average efeutility of priffective economic good)
и пределната ефеполезност на прифективното икономическо благо* (marginal efeutility of priffective economic good); (3) ефестойност на прифективното икономическо благо* (efevalue of priffective economic good), разновидности на която са общата ефестойност на прифективното икономическо благо* (total efevalue of priffective economic good), средната ефестойност на прифективното икономическо благо* (average efevalue of
priffective economic good) и пределната ефестойност на прифективното
икономическо благо* (marginal efevalue of priffective economic good).
Квазиприфективното благо (сервопродукцията) [в т.ч. и квазирифективното икономическо благо (икономическата сервопродукция)] е едновременно разновидност на квазиефективното благо и на прификасното благо
(в т.ч. и съответно на квазиефективното икономическо благо и на прификасното икономическо благо) и затова притежава техните характеристики. Първо,
квазиприфективното благо е такова работно поддържащо благо, което е изход
на подсистемата на обратната връзка (на регулативната подсистема) на
някаква функционираща поддържаща система, дейността на която се интерпретира като поддържащо възпроизводство (или на негови фази), в движението
си оказва непряко въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено опосредствено към удовлетворяването
на някакви нейни потребности (затова то е индиректно ефикасно, т.е. индификасно, същото като квазиефективно, или още индипрефикасно благо).
Второ, резултатът от функционирането на обслужваната (регулираната) от
квазиприфективното благо пряка дейност е благо, което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му има относителносамостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно, т.е. като прификасно благо. По съвкупност
квазиприфективното благо е резултат на квазиприфективна дейност* (quasipriffective activity) и оказва квазиприфективно въздействие* (quasi-priffectual
impact) [в т.ч. и квазиприфективна икономическа дейност* (quasi-priffective
economic activity) и оказва квазиприфективно икономическо въздействие*
139

139

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(quasi-priffectual economic impact)] върху околната среда. Квазиприфективното
благо удовлетворява квазиприфективни потребности* (quasi-priffective
needs /necessities/) [в т.ч. и квазиприфективни икономически потребности*
(quasi-priffective economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. квазиприфективни потребности на поддържащата сфера* (quasi-priffective needs
/necessities/ of sustenance sphere) и квазиприфективни потребности на супериалната сфера* (quasi-priffective needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са квазиприфективните икономически потребности на поддържащата сфера* (quasi-priffective economic needs
/necessities/ of sustenance sphere) и квазиприфективните икономически потребности на супериалната сфера* (quasi-priffective economic needs
/necessities/ of superial sphere)].
В областта на квазиприфективната дейност, където се създава квазиприфективното благо, се конституира понятието за квазиприфективност* (quasipriffectivity) (в т.ч. и за икономическа квазиприфективност), в т.ч. средна квазиприфективност* (average quasi-priffectivity) и пределна квазиприфективност* (marginal quasi-priffectivity). Съвкупност от квазиприефективни блага в
даден обхват образува квазиприефективно богатство* (quasi-priffective
wealth) [в т.ч. и квазиприефективно икономическо богатство (вж. квазиприфективно икономическо благо)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на квазиприфективността са (1) квазиефеценностната квазиприфективност* (quasi-efeworth quasi-priffectivity), чиито разновидности са средната квазиефеценностна квазиприфективност*
(average quasi-efeworth quasi-priffectivity) и пределната квазиефеценностна
квазиприфективност* (marginal quasi-efeworth quasi-priffectivity), (2) квазиефеполезностната квазиприфективност* (quasi-efeutility quasi-priffectivity),
чиито разновидности са средната квазиефеполезностна квазиприфективност* (average quasi-efeutility quasi-priffectivity) и пределната квазиефеполезностна квазиприфективност* (marginal quasi-efeutility quasi-priffectivity),
и (3) квазиефестойностната квазиприфективност* (quasi-efevalue quasipriffectivity), чиито разновидности са средната квазиефестойностна квазиприфективност* (average quasi-efevalue quasi-priffectivity) и пределната квазиефестойностна квазиприфективност* (marginal quasi-efevalue quasipriffectivity). Средната квазиефеценностна, средната квазиефеполезностна и
средната квазиефестойностна квазиприфективност са разновидности на пообщото понятие за средна квазиприфективност* (average quasi-priffectivity).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пределната квазиефеценностна, пределната квазиефеполезностна и пределната
квазиефестойностна квазиприфективност са разновидности на по-общото понятие за пределна квазиприфективност* (marginal quasi-priffectivity).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата квазиприфективност са (1) квазиефеценностната икономическа квазиприфективност* (quasi-efeworth
economic quasi-priffectivity), чиито разновидности са средната квазиефеценностна икономическа квазиприфективност* (average quasi-efeworth
economic quasi-priffectivity) и пределната квазиефеценностна икономическа
квазиприфективност* (marginal quasi-efeworth economic quasi-priffectivity),
(2) квазиефеполезностната икономическа квазиприфективност* (quasiefeutility economic quasi-priffectivity), чиито разновидности са средната квазиефеполезностна икономическа квазиприфективност* (average quasiefeutility economic quasi-priffectivity) и пределната квазиефеполезностна
икономическа квазиприфективност* (marginal quasi-efeutility economic
quasi-priffectivity), и (3) квазиефестойностната икономическа квазиприфективност* (quasi-efevalue economic quasi-priffectivity), чиито разновидности са средната квазиефестойностна икономическа квазиприфективност*
(average quasi-efevalue economic quasi-priffectivity) и пределната квазиефестойностна икономическа квазиприфективност* (marginal quasi-efevalue
economic quasi-priffectivity). Средната квазиефеценностна, средната квазиефеполезностна и средната квазиефестойностна икономическа квазиприфективност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа квазиприфективност* (average economic quasi-priffectivity). Пределната квазиефеценностна, пределната квазиефеполезностна и пределната квазиефестойностна
икономическа квазиприфективност са разновидности на по-общото понятие за
пределна икономическа квазиприфективност* (marginal economic quasipriffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) квазиефеценност на квазиприфективното благо* (quasi-efeworth of quasi-priffective
good), разновидности на която са общата квазиефеценност на квазиприфективното благо* (total quasi-efeworth of quasi-priffective good), средната
квазиефеценност на квазиприфективното благо* (average quasi-efeworth of
quasi-priffective good) и пределната квазиефеценност на квазиприфективното благо* (marginal quasi-efeworth of quasi-priffective good); (2) квазиефеполезност на квазиприфективното благо* (quasi-efeutility of quasi-priffective
good), разновидности на която са общата квазиефеполезност на квазипри141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фективното благо* (total quasi-efeutility of quasi-priffective good), средната
квазиефеполезност на квазиприфективното благо* (average quasi-efeutility
of quasi-priffective good) и ределната квазиефеполезност на квазиприфективното благо* (marginal quasi-efeutility of quasi-priffective good); (3) квазиефестойност на квазиприфективното благо* (quasi-efevalue of quasipriffective good), разновидности на която са общата квазиефестойност на
квазиприфективното благо* (total quasi-efevalue of quasi-priffective good),
средната квазиефестойност на квазиприфективното благо* (average quasiefevalue of quasi-priffective good) и пределната квазиефестойност на квазиприфективното благо* (marginal quasi-efevalue of quasi-priffective good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) квазиефеценност на квазиприфективното икономическо благо* (quasi-efeworth of quasi-priffective economic good), разновидности
на която са общата квазиефеценност на квазиприфективното икономическо благо* (total quasi-efeworth of quasi-priffective economic good), средната
квазиефеценност на квазиприфективното икономическо благо* (average
quasi-efeworth of quasi-priffective economic good) и пределната квазиефеценност на квазиприфективното икономическо благо* (marginal quasi-efeworth
of quasi-priffective economic good); (2) квазиефеполезност на квазиприфективното икономическо благо* (quasi-efeutility of quasi-priffective economic
good), разновидности на която са общата квазиефеполезност на квазиприфективното икономическо благо* (total quasi-efeutility of quasi-priffective
economic good), средната квазиефеполезност на квазиприфективното икономическо благо* (average quasi-efeutility of quasi-priffective economic good) и
пределната квазиефеполезност на квазиприфективното икономическо
благо* (marginal quasi-efeutility of quasi-priffective economic good); (3) квазиефестойност на квазиприфективното икономическо благо* (quasi-efevalue
of quasi-priffective economic good), разновидности на която са общата квазиефестойност на квазиприфективното икономическо благо* (total quasiefevalue of quasi-priffective economic good), средната квазиефестойност на
квазиприфективното икономическо благо* (average quasi-efevalue of quasipriffective economic good) и пределната квазиефестойност на квазиприфективното икономическо благо* (marginal quasi-efevalue of quasi-priffective
economic good).
Също според системната класификация разновидности на сефикасното
(вторичното артипрефикасно) благо са (а) сефективното благо* (seffective
good) [същото като услуга (service)] [в т.ч. и сефективното икономическо бла142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------го (същото като икономическа услуга)] и (б) квазисефективното благо*
(quasi-seffective good) [същото като сервоуслуга* (servo-service)] [в т.ч. и квазисефективното икономическо благо (същото като икономическа сервоуслуга)].
Сефективното благо (услугата) [в т.ч. и сефективното икономическо
благо (икономическата услуга)] е едновременно разновидност на ефективното благо и на сефикасното благо [в т.ч. и съответно на ефективното икономическо благо и на сефикасното икономическо благо] и затова притежава техните характеристики. Първо, сефективното благо е такова работно поддържащо благо, което, е изход на подсистемата на правата връзка (на регулираната подсистема) на някаква функционираща поддържаща система, дейността
на която се интерпретира като поддържащо възпроизводство (или на негови
фази), в движението си оказва пряко въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към
удовлетворяването на някакви нейни потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно, или още дипрефикасно благо). Второ, след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му
сефективното 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, т.е. като сефикасно благо. По съвкупност сефективното благо е резултат на сефективна дейност* (seffective
activity) и оказва сефективно въздействие* (seffectual impact) [в т.ч. и на сефективна икономическа дейност* (seffective economic activity) и оказва сефективно икономическо въздействие* (seffectual economic impact)] върху
околната среда. Сефективното благо удовлетворява сефективни потребности* (seffective needs /necessities/) [в т.ч. и сефективни икономически потребности* (seffective economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. сефективни потребности на поддържащата сфера* (seffective needs /necessities/
of sustenance sphere) и сефективни потребности на супериалната сфера*
(seffective needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са сефективните икономически потребности на поддържащата
сфера* (seffective economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и сефективните икономически потребности на супериалната сфера* (seffective
economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на сефективната дейност, където се създава сефективното благо (услугата), се конституира понятието за сефективност* (seffectivity) (в т.ч.
и за икономическа сефективност), в т.ч. средна сефективност* (average
143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------seffectivity) и пределна сефективност* (marginal seffectivity). Съвкупност от
сефективни блага в даден обхват образува сефективно богатство* (seffective
good) [в т.ч. и сефективно икономическо богатство (вж. сефективно икономическо благо)]. Сефективното благо може да бъде само нематериално сефективно благо* (immaterial seffective good) [същото като нематериална услуга (immaterial service)] [на което отговаря понятието за нематериално сефективно богатство* (immaterial seffective good)] {в т.ч. и само нематериално сефективно икономическо благо* (immaterial seffective economic good)
[същото като нематериална икономическа услуга (immaterial economic
service)] [на което отговаря понятието за нематериално сефективно икономическо богатство* (immaterial seffective economic good)]} (употребяваната в
статистическата отчетност позиция за “материална услуга” субстанциално не
се отличава от материалната продукция и трябва да се причислява към нея). В
съответствие с това при него се конституира нематериална сефективност*
(immaterial seffectivity) [в т.ч. и нематериална икономическа сефективност*
(immaterial economic seffectivity)], в т.ч. средна нематериална сефективност* (average immaterial seffectivity) и пределна нематериална сефективност* (marginal immaterial seffectivity).
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на сефективността са (1) ефеценностната
сефективност* (efeworth seffectivity), чиито разновидности са средната ефеценностна сефективност* (average efeworth seffectivity) и пределната ефеценностна сефективност* (marginal efeworth seffectivity), (2) ефеполезностната сефективност* (efeutility seffectivity), чиито разновидности са
средната ефеполезностна сефективност* (average efeutility seffectivity) и
пределната ефеполезностна сефективност* (marginal efeutility seffectivity),
и (3) ефестойностната сефективност* (efevalue seffectivity), чиито разновидности са средната ефестойностна сефективност* (average efevalue
seffectivity) и пределната ефестойностна сефективност* (marginal efevalue
seffectivity). Средната ефеценностна, средната ефеполезностна и средната
ефестойностна сефективност са разновидности на по-общото понятие за
средна сефективност* (average seffectivity). Пределната ефеценностна, пределната ефеполезностна и пределната ефестойностна сефективност са разновидности на по-общото понятие за пределна сефективност* (marginal
seffectivity).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата сефективност са (1) ефеценност-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икономическа сефективност* (efeworth economic seffectivity), чиито
разновидности са средната ефеценностна икономическа сефективност*
(average efeworth economic seffectivity) и пределната ефеценностна икономическа сефективност* (marginal efeworth economic seffectivity), (2) ефеполезностната икономическа сефективност* (efeutility economic seffectivity),
чиито разновидности са средната ефеполезностна икономическа сефективност* (average efeutility economic seffectivity) и пределната ефеполезностна
икономическа сефективност* (marginal efeutility economic seffectivity), и (3)
ефестойностната икономическа сефективност* (efevalue economic
seffectivity), чиито разновидности са средната ефестойностна икономическа сефективност* (average efevalue economic seffectivity) и пределната
ефестойностна икономическа сефективност* (marginal efevalue economic
seffectivity). Средната ефеценностна, средната ефеполезностна и средната
ефестойностна икономическа сефективност са разновидности на по-общото
понятие за средна икономическа сефективност* (average economic
seffectivity). Пределната ефеценностна, пределната ефеполезностна и пределната ефестойностна икономическа сефективност са разновидности на пообщото понятие за пределна икономическа сефективност* (marginal
economic seffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) ефеценност на сефективното благо* (efeworth of seffective good), разновидности на
която са общата ефеценност на сефективното благо* (total efeworth of
seffective good), средната ефеценност на сефективното благо* (average
efeworth of seffective good) и пределната ефеценност на сефективното благо* (marginal efeworth of seffective good); (2) ефеполезност на сефективното
благо* (efeutility of seffective good), разновидности на която са общата ефеполезност на сефективното благо* (total efeutility of seffective good), средната
ефеполезност на сефективното благо* (average efeutility of seffective good) и
ределната ефеполезност на сефективното благо* (marginal efeutility of
seffective good); (3) ефестойност на сефективното благо* (efevalue of
seffective good), разновидности на която са общата ефестойност на сефективното благо* (total efevalue of seffective good), средната ефестойност на
сефективното благо* (average efevalue of seffective good) и пределната
ефестойност на сефективното благо* (marginal efevalue of seffective good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) ефеценност на сефективното икономическо благо*
(efeworth of seffective economic good), разновидности на която са общата ефе145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценност на сефективното икономическо благо* (total efeworth of seffective
economic good), средната ефеценност на сефективното икономическо благо* (average efeworth of seffective economic good) и пределната ефеценност
на сефективното икономическо благо* (marginal efeworth of seffective economic good); (2) ефеполезност на сефективното икономическо благо*
(efeutility of seffective economic good), разновидности на която са общата ефеполезност на сефективното икономическо благо* (total efeutility of seffective
economic good), средната ефеполезност на сефективното икономическо
благо* (average efeutility of seffective economic good) и пределната ефеполезност на сефективното икономическо благо* (marginal efeutility of seffective
economic good); (3) ефестойност на сефективното икономическо благо*
(efevalue of seffective economic good), разновидности на която са общата
ефестойност на сефективното икономическо благо* (total efevalue of
seffective economic good), средната ефестойност на сефективното икономическо благо* (average efevalue of seffective economic good) и пределната
ефестойност на сефективното икономическо благо* (marginal efevalue of
seffective economic good).
Квазисефективното благо (сервоуслугата) [в т.ч. и квазисефективното
икономическо благо (икономическата сервоуслуга)] е едновременно разновидност на квазиефективното благо и на сефикасното благо (в т.ч. и съответно на квазиефективното икономическо благо и на сефикасното икономическо благо) и затова притежава техните характеристики. Първо, квазисефективното благо е такова работно поддържащо благо, което, е изход на подсистемата на обратната връзка (на регулативната подсистема) на някаква
функционираща поддържаща система, дейността на която се интерпретира като поддържащо възпроизводство (или на негови фази), в движението си оказва
непряко въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено опосредствено към удовлетворяването на някакви нейни потребности (затова то е индиректно ефикасно, т.е. индификасно,
същото като квазиефективно, или още индипрефикасно благо). Второ, резултатът от функционирането на обслужваната (регулираната) от квазисефективното благо пряка 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, т.е. като сефикасно
благо. По съвкупност квазисефективното благо е резултат на квазисефек146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивна дейност* (quasi-seffective activity) и оказва квазисефективно въздействие* (quasi-seffectual impact) [в т.ч. и на квазисефективна икономическа
дейност* (quasi-seffective economic activity) и оказва квазисефективно икономическо въздействие* (quasi-seffectual economic impact)] върху околната
среда. Квазисефективното благо удовлетворява квазисефективни потребности* (quasi-seffective needs /necessities/) [в т.ч.и квазисефективни икономически потребности* (quasi-seffective economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. и квазисефективни икономически потребности* (quasi-seffective
economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. квазисефективни потребности на поддържащата сфера* (quasi-seffective needs /necessities/ of sustenance
sphere) и квазисефективни потребности на супериалната сфера* (quasiseffective needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са квазисефективните икономически потребности на поддържащата
сфера* (quasi-seffective economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и квазисефективните икономически потребности на супериалната сфера*
(seffective economic needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на квазисефективната дейност, където се създава квазисефективното благо (сервоуслугата), се конституира понятието за квазисефективност* (quasi-seffectivity) (в т.ч. и за икономическа квазисефективност), в т.ч.
средна квазисефективност* (average quasi-seffectivity) и пределна квазисефективност* (marginal quasi-seffectivity). Съвкупност от квазисефективни
блага в даден обхват образува квазисефективно богатство* (quasi-seffective
wealth) [в т.ч. и квазисефективно икономическо богатство (вж. квазисефективно икономическо благо)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на квазисефективността са (1) квазиефеценностната квазисефективност* (quasi-efeworth quasi-seffectivity), чиито разновидности са средната квазиефеценностна квазисефективност* (average
quasi-efeworth quasi-seffectivity) и пределната квазиефеценностна квазисефективност* (marginal quasi-efeworth quasi-seffectivity), (2) квазиефеполезностната квазисефективност* (quasi-efeutility quasi-seffectivity), чиито разновидности са средната квазиефеполезностна квазисефективност* (average quasi-efeutility quasi-seffectivity) и пределната квазиефеполезностна квазисефективност* (marginal quasi-efeutility quasi-seffectivity), и (3) квазиефестойностната квазисефективност* (quasi-efevalue quasi-seffectivity), чиито
разновидности са средната квазиефестойностна квазисефективност* (average quasi-efevalue quasi-seffectivity) и пределната квазиефестойностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазисефективност* (marginal quasi-efevalue quasi-seffectivity). Средната квазиефеценностна, средната квазиефеполезностна и средната квазиефестойностна квазисефективност са разновидности на по-общото понятие за средна квазисефективност* (average quasi-seffectivity). Пределната квазиефеценностна,
пределната квазиефеполезностна и пределната квазиефестойностна квазисефективност са разновидности на по-общото понятие за пределна квазисефективност* (marginal quasi-seffectivity).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата квазисефективност са (1) квазиефеценностната икономическа квазисефективност* (quasi-efeworth economic
quasi-seffectivity), чиито разновидности са средната квазиефеценностна икономическа квазисефективност* (average quasi-efeworth economic quasiseffectivity) и пределната квазиефеценностна икономическа квазисефективност* (marginal quasi-efeworth economic quasi-seffectivity), (2) квазиефеполезностната
икономическа
квазисефективност*
(quasi-efeutility
economic quasi-seffectivity), чиито разновидности са средната квазиефеполезностна икономическа квазисефективност* (average quasi-efeutility economic
quasi-seffectivity) и пределната квазиефеполезностна икономическа квазисефективност* (marginal quasi-efeutility economic quasi-seffectivity), и (3) квазиефестойностната икономическа квазисефективност* (quasi-efevalue
economic quasi-seffectivity), чиито разновидности са средната квазиефестойностна икономическа квазисефективност* (average quasi-efevalue
economic quasi-seffectivity) и пределната квазиефестойностна икономическа квазисефективност* (marginal quasi-efevalue economic quasi-seffectivity).
Средната квазиефеценностна, средната квазиефеполезностна и средната квазиефестойностна икономическа квазисефективност са разновидности на пообщото понятие за средна икономическа квазисефективност* (average
economic quasi-seffectivity). Пределната квазиефеценностна, пределната квазиефеполезностна и пределната квазиефестойностна икономическа квазисефективност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа
квазисефективност* (marginal economic quasi-seffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) квазиефеценност на квазисефективното благо* (quasi-efeworth of quasi-seffective
good), разновидности на която са общата квазиефеценност на квазисефективното благо* (total quasi-efeworth of quasi-seffective good), средната квазиефеценност на квазисефективното благо* (average quasi-efeworth of quasiseffective good) и пределната квазиефеценност на квазисефективното бла148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------го* (marginal quasi-efeworth of quasi-seffective good); (2) квазиефеполезност на
квазисефективното благо* (quasi-efeutility of quasi-seffective good), разновидности на която са общата квазиефеполезност на квазисефективното
благо* (total quasi-efeutility of quasi-seffective good), средната квазиефеполезност на квазисефективното благо* (average quasi-efeutility of quasi-seffective
good) и ределната квазиефеполезност на квазисефективното благо* (marginal quasi-efeutility of quasi-seffective good); (3) квазиефестойност на квазисефективното благо* (quasi-efevalue of quasi-seffective good), разновидности
на която са общата квазиефестойност на квазисефективното благо* (total
quasi-efevalue of quasi-seffective good), средната квазиефестойност на квазисефективното благо* (average quasi-efevalue of quasi-seffective good) и пределната квазиефестойност на квазисефективното благо* (marginal quasiefevalue of quasi-seffective good).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) квазиефеценност на квазисефективното икономическо благо* (quasi-efeworth of quasi-seffective economic good), разновидности на
която са общата квазиефеценност на квазисефективното икономическо
благо* (total quasi-efeworth of quasi-seffective economic good), средната квазиефеценност на квазисефективното икономическо благо* (average quasiefeworth of quasi-seffective economic good) и пределната квазиефеценност на
квазисефективното икономическо благо* (marginal quasi-efeworth of quasiseffective economic good); (2) квазиефеполезност на квазисефективното
икономическо благо* (quasi-efeutility of quasi-seffective economic good), разновидности на която са общата квазиефеполезност на квазисефективното
икономическо благо* (total quasi-efeutility of quasi-seffective economic good),
средната квазиефеполезност на квазисефективното икономическо благо*
(average quasi-efeutility of quasi-seffective economic good) и пределната квазиефеполезност на квазисефективното икономическо благо* (marginal quasiefeutility of quasi-seffective economic good); (3) квазиефестойност на квазисефективното икономическо благо* (quasi-efevalue of quasi-seffective economic good), разновидности на която са общата квазиефестойност на квазисефективното икономическо благо* (total quasi-efevalue of quasi-seffective
economic good), средната квазиефестойност на квазисефективното икономическо благо* (average quasi-efevalue of quasi-seffective economic good) и
пределната квазиефестойност на квазисефективното икономическо благо* (marginal quasi-efevalue of quasi-seffective economic good).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.7. Комбиниране на възпроизводствената и системната класификация. Продуктът и сервопродуктът като разновидности на артипрефикасното благо
Разновидностите на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо, получени в резултат на едновременното комбиниране на възпроизводствената и системната основна класификация, са посочени в табл. 3-а.
Съответстващите на това разновидности на артипрефикасността са посочени в
табл. 3-б. При този тип комбиниране се конституират понятията за продукт и
сервопродукт като разновидности на артипрефикасното благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-а. Разновидности на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо едновременно според възпроизводствената и системната основна
класификация [1]
Работно поддържащо
(артипрефикасно) благо

1. Ефективно (дификасно) благо

2. Квазиефективно (индификасно) благо

1. Рефикасно (възпроизводствено) благо

Рефективно (пряко възпроизводствено, редификасно)
благо

Квазирефективно (непрако възпроизводствено,
реиндификасно) благо

2. Инификасно (производствено) благо

Инифективно (пряко производствено, инидификасно, ефекторно) благо (продукт)

Квазиинифективно (непряко производствено,
инииндификасно, квазиефекторно) благо (сервопродукт)

3. Маркефикасно (пазарно) благо

Маркефективно (пряко
пазарно, маркедификасно)
благо

Квазимаркефективно
(непряко пазарно, маркеиндификасно) благо

4. Дистрификасно (дистрибутивно) благо

Дистрифективно (пряко
дистрибутивно, дистридификасно) благо

Квазидистрифективно
(непряко дистрибутивно,
дистрииндификасно) благо

5. Конефикасно (потребително) благо

Конефективно (пряко потребително, конедификасно)
благо

Квазиконефективно (непряко потребително, конеиндификасно благо

6. Кофикасно (следпроизводствено) благо

Кофективно (пряко следпроизводствено, кодификасно) благо

Квазикофективно (непряко следпроизводствено,
коиндификасно) благо

7. Бефикасно (предипотребително) благо

Бефективно (пряко предипотребително, бедификасно) благо

Квазибефективно (непряко с предипотребително,
беиндификасно) благо

8. Ендефикасно (стопанствено) благо

Ендефективно (пряко стопанствено, ендедификасно)
благо

Квазиефективно (непряко
стопанствено, квазиендедификасно) благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-а. Разновидности на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) благо едновременно според възпроизводствената и системната основна
класификация [2]
Работно поддържащо
(артипрефикасно) благо

1. Ефективно (дификасно) благо

2. Квазиефективно (индификасно) благо

9. Инефикасно (посредническо) благо

Инефективно (пряко посредническо, инедификасно) благо

Квазинефективно (непряко посредническо, квазиинедификасно) благо

10. Бификасно (бизнес)
благо)

Бифективно (пряко бизнес,
бидификасно) благо

Квазибифективно (непряко бизнес, квазибидификасно) благо

11. Афикасно (алокативно) благо

Афективно (пряко алокативно, адификасно) благо

Квазиафективно (непряко
алокативно, квазиадификасно) благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-б. Разновидности на артипрефикасността едновременно според възпроизводствената и системната основна класификация [1]

Артипрефикасност

1. Ефективност (дификасност, пряка артипрефикасност)

2. Квазиефективност
(индификасност, непряка артипрефикасност)

1. Рефикасност (възпроизводствена ефикасност; възпроизводствена артипрефикасност)

Рефективност (редификасност, пряка възпроизводствена артипрефикасност,
възпроизводствена ефективност)

Кавзирефективност (реиндификасност, непряка
възпроизводствена артипрефикасност, възпроизводствена
квазиефективност)

2. Инификасност (производствена ефикасност; произдводствена
артипрефикасност)

Инифективност (инидификасност, пряка производствена артипрефикасност,
производствена ефективност, ефекторност)

Квазиинифективност
(инииндификасност, непряка производствена артипрефикасност, производствена квазиефективност, квазиефекторност)

3. Маркефикасност (пазарна ефикасност, пазарна артипрефикасност)

Маркефективност (маркедификасност, пряка пазарна артипрефикасност, пазарна ефективност)

Квазимаркефективност
(маркеиндификасност,
непряка пазарна артипрефикасност, пазарна
квазиефективност)

4. Дистрификасност
(дистрибутивна ефикасност, дистрибутивна
артипрефикасност)

Дистрифективност (дистридификасност, пряка дистрибутивна артипрефикасност, дистрибутивна ефективност)

Квазидистрифективност
(дистрииндификасност,
непряка дистрпибутивна
артипрефикасност, дистрибутивна квазиефективност)

5. Конефикасност (потребителна ефикасност;
потребителна артипрефикасност)

Конефективност (конедификасност, пряка потребителна артипрефикасност,
потребителна ефективност)

Квазиконефективност
(конеиндификасност,
непряка потребителна
артипрефикасност, потребителна квазиефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-б. Разновидности на артипрефикасността едновременно според възпроизводствената и системната основна класификация [2]

Артипрефикасност

1. Ефективност (дификасност, пряка артипрефикасност)

2. Квазиефективност
(индификасност, непряка артипрефикасност)

6. Кофикасност (следпроизводствена ефикасност; следпроизводствена артипрефикасност)

Кофективност (кодификасност, пряка следпроизводствена артипрефикасност,
следпроизводствена ефективност)

Квазикофективност (коиндификасност, непряка
следпроизводствена артипрефикасност, следпроизводствена квазиефективност)

7. Бефикасност (предипотребителна ефикасност; предипотребителна артипрефикасност)

Бефективност (бедификасност, пряка предипотребителна артипрефикасност,
предипотребителна
ефективност)

Квазибефективност (беиндификасност, непряка
предипотребителна артипрефикасност, предипотребителна квазиефективност)

8. Ендефикасност (стопанствена ефикасност;
стопанска артипрефикасност)

Ендефективност (ендедификасност, пряка стопанствена артипрефикасност,
стопанска ефективност)

Квазиендефективност
(ендеиндификасност,
непряка стопанска артипрефикасност, стопанствена квазиефективност)

9. Инефикасност (посредническа ефикасност;
посредническа артипрефикасност)

Инефективност (инедификасност, пряка посредническа артипрефикасност,
посредническа ефективност)

Квазиинефективност
(инеиндификасност, непряка посредническа артипрефикасност, посредническа квазиефективност)

10. Бификасност (бизнес
ефикасност; бизнес артипрефикасност)

Бифективност (бидификасност, пряка бизнес артипрефикасност, бизнес ефективност)

Квазибифективност (бииндификасност, непряка
бизнес артипрефикасност,
бизнес квазиефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------11. Афикасност (алокативна ефикасност; алокативна артипрефикасност)

Афективност (адификасност, пряка алокативна
артипрефикасност, алокативна ефективност)

Квазиафективност (аиндификасност, непряка
алокативна артипрефикасност, алокативна квазиефективност)

От своя страна разновидностите на работното (дейностното) поддържащо
(на артипрефикасното) икономическо благо, получени в резултат на едновременното комбиниране на възпроизводствената и системната основна класификация, са посочени в табл. 3-в. Съответстващите на това разновидности на
икономическата артипрефикасност са посочени в табл. 3-г. При този тип комбиниране се конституират понятията за икономически продукт и икономически
сервопродукт като разновидности на артипрефикасното икономическо благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-в. Разновидности на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) икономическо благо едновременно според възпроизводствената и системната основна класификация [1]
Работно поддържащо
(артипрефикасно) икономическо благо

1. Ефективно (дификасно) икономическо благо

2. Квазиефективно (индификасно) икономическо благо

1. Рефикасно (възпроизводствено) икономическо благо

Рефективно (пряко възпроизводствено, редификасно)
икономическо благо

Квазирефективно (непрако възпроизводствено,
реиндификасно) икономическо благо

2. Инификасно (производствено) икономическо благо

Квазиинифективно (непИнифективно (пряко проряко производствено,
изводствено, инидификасинииндификасно,
квазино, ефекторно) икономическо благо (икономически ефекторно) икономическо
благо (икономически серпродукт)
вопродукт)

3. Маркефикасно (пазарно) икономическо
благо

Маркефективно (пряко
пазарно, маркедификасно)
икономическо благо

4. Дистрификасно (дистрибутивно) икономическо благо

Дистрифективно (пряко
дистрибутивно, дистридификасно) икономическо
благо
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Квазимаркефективно
(непрякопазарно, маркеиндификасно) икономическо благо
Квазидистрифективно
(непряко дистрибутивно,
дистрииндификасно)
икономическо благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-в. Разновидности на работното (дейностното) поддържащо (на артипрефикасното) икономическо благо едновременно според възпроизводствената и системната основна класификация [2]
Работно поддържащо
(артипрефикасно) икономическо благо

1. Ефективно (дификасно) икономическо благо

2. Квазиефективно (индификасно) икономическо благо

5. Конефикасно (потребително) икономическо
благо

Конефективно (пряко потребително, конедификасно)
икономическо благо

Квазиконефективно (непряко потребително, конеиндификасно) икономическо благо

6. Кофикасно (следпроизводствено) икономическо благо

Кофективно (пряко следпроизводствено, кодификасно) икономическо благо

Квазикофективно (непряко следпроизводствено,
коиндификасно) икономическо благо

7. Бефикасно (предипотребително) икономическо благо

Бефективно (пряко предипотребително, бедификасно) икономическо благо

Квазибефективно (непряко с предипотребително,
беиндификасно) икономическо благо

8. Ендефикасно (стопанствено) икономическо благо

Ендефективно (пряко стопанствено, ендедификасно)
икономическо благо

Квазиефективно (непряко
стопанствено, квазиендедификасно) икономическо благо

9. Инефикасно (посредническо) икономическо благо

Инефективно (пряко посредническо, инедификасно) икономическо благо

Квазинефективно (непряко посредническо, квазиинедификасно) икономическо благо

10. Бификасно (бизнес)
икономическо благо

Бифективно (пряко бизнес,
бидификасно) икономическо благо

Квазибифективно (непряко бизнес, квазибидификасно) икономическо благо

11. Афикасно (алокативно) икономическо
благо

Афективно (пряко алокативно, адификасно) икономическо благо

Квазиафективно (непряко
алокативно, квазиадификасно) икономическо благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-г. Разновидности на икономическата артипрефикасност едновременно
според възпроизводствената и системната основна класификация [1]

Икономическа артипрефикасност

1. Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка икономическа артипрефикасност)

2. Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непряка икономическа
артипрефикасност)

1. Икономическа рефикасност (възпроизводствена икономическа
ефикасност; възпроизводствена икономическа артипрефикасност)

Икономическа рефективност (икономическа редификасност, пряка възпроизводствена икономическа
артипрефикасност, възпроизводствена икономическа
ефективност)

Икономическа кавзирефективност (икономическа реиндификасност, непряка възпроизводствена
икономическа артипрефикасност, възпроизводствена икономическа квазиефективност)

2. Икономическа инификасност (производствена икономическа
ефикасност; произдводствена икономическа артипрефикасност)

Икономическа инифективност (икономическа инидификасност, пряка производствена икономическа
артипрефикасност, производствена икономическа
ефективност, икономическа ефекторност)

Икономическа квазиинифективност (икономическа инииндификасност,
непряка производствена
икономическа артипрефикасност, производствена икономическа квазиефективност, икономическа квазиефекторност)

3. Икономическа маркефикасност (пазарна
икономическа ефикасност; пазарна икономическа артипрефикасност)

Икономическа маркефективност (икономическа
маркедификасност, пряка
пазарна икономическа
артипрефикасност, пазарна
икономическа ефективност)

Икономическа квазимаркефективност (икономическа маркеиндификасност, непряка пазарна
икономическа артипрефикасност, пазарна икономическа квазиефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-г. Разновидности на икономическата артипрефикасност едновременно
според възпроизводствената и системната основна класификация [2]

Икономическа артипрефикасност

1. Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка икономическа артипрефикасност)

2. Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непряка икономическа
артипрефикасност)

4. Икономическа дистрификасност (дистрибутивна икономическа
ефикасност; дистрибутивна икономическа
артипрефикасност)

Икономическа дистрифективност (икономическа
дистридификасност, пряка
дистрибутивна икономическа артипрефикасност,
дистрибутивна икономическа ефективност)

Икономическа квазидистрифективност (икономическа дистрииндификасност, непряка дистрибутивна икономическа артипрефикасност, дистрибутивна икономическа
квазиефективност)

5. Икономическа конефикасност (потребителна икономическа ефикасност; потребителна
икономическа артипрефикасност)

Икономическа конефективност (икономическа
конедификасност, пряка
потребителна икономическа артипрефикасност, потребителна икономическа
ефективност)

Икономическа квазиконефективност (икономическа конеиндификасност, непряка потребителна икономическа артипрефикасност, потребителна икономическа
квазиефективност)

6. Икономическа кофикасност (следпроизводствена икономическа ефикасност; следпроизводствена икономическа артипрефикасност)

Икономическа кофективност (икономическа кодификасност, пряка следпроизводствена икономическа
артипрефикасност, следпроизводствена икономическа ефективност)

Икономическа квазикофективност (икономическа коиндификасност,
непряка следпроизводствена икономическа артипрефикасност, следпроизводствена икономическа квазиефективност)

7. Икономическа бефикасност (предипотребителна икономическа
ефикасност; предипотребителна икономическа артипрефикасност)

Икономическа бефективност (икономическа бедификасност, пряка предипотребителна икономическа артипрефикасност, предипотребителна икономическа ефективност)

Икономическа квазибефективност (икономическа беиндификасност,
непряка предипотребителна икономическа артипрефикасност, предипотребителна икономическа квазиефективност)

159

159

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3-г. Разновидности на икономическата артипрефикасност едновременно
според възпроизводствената и системната основна класификация [3]
1. Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка икономическа артипрефикасност)

2. Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непряка икономическа
артипрефикасност)

8. Икономическа ендефикасност (стопанствена икономическа ефикасност; стопанска
икономическа артипрефикасност)

Икономическа ендефективност (икономическа
ендедификасност, пряка
стопанствена икономическа артипрефикасност, стопанска икономическа ефективност)

Икономическа квазиендефективност (икономическа ендеиндификасност, непряка стопанствена икономическа артипрефикасност, стопанска икономическа квазиефективност)

9. Икономическа инефикасност (посредническа икономическа
ефикасност; посредническа икономическа
артипрефикасност)

Икономическа инефективност (икономическа инедификасност, пряка посредническа икономическа
артипрефикасност, посредническа икономическа
ефективност)

Икономическа квазиинефективност (икономическа инеиндификасност,
непряка посредническа
икономическа артипрефикасност, посредническа икономическа квазиефективност)

10. Икономическа бификасност (бизнес икономическа ефикасност;
бизнес икономическа
артипрефикасност)

Икономическа бифективност (икономическа бидификасност, пряка бизнес
икономическа артипрефикасност, бизнес икономическа ефективност)

Икономическа квазибифективност (икономическа бииндификасност,
непряка бизнес икономическа артипрефикасност,
бизнес икономическа квазиефективност)

11. Икономическа афикасност (алокативна
икономическа ефикасност; алокативна икономическа артипрефикасност)

Икономическа афективност (икономическа адификасност, пряка алокативна икономическа артипрефикасност, алокативна икономическа ефективност)

Икономическа квазиафективност (икономическа аиндификасност, непряка алокативна икономическа артипрефикасност, алокативна икономическа квазиефективност)

Икономическа артипрефикасност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От табл. 3-а (респ. от табл. 3-в) се вижда, че продуктът (product) [в т.ч. и
икономическият продукт] е такава разновидност на артипрефикасното
благо, която едновременно притежава характеристиките на инификасното
(производственото) благо и на ефективното (дификасното) благо. Затова продуктът може да бъде наречен още инифективно благо* (iniffective good),
пряко производствено благо* (direct production good), инидификасно благо*
(inidiffectual good), ефекторно благо* (effectory good) (в т.ч. икономическият
продукт може да бъде наречен още инифективно икономическо благо, пряко
производствено икономическо благо, инидификасно икономическо благо,
ефекторно икономическо благо) . Първо, продуктът е такова работно поддържащо благо, което възниква в производството (затова той е инификасно благо). Второ, продуктът е изход на подсистемата на правата връзка (на регулираната подсистема) на някаква функционираща поддържаща система, дейността на която се интерпретира като производство, в движението си оказва пряко
въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална)
среда е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно благо). Така че в крайна сметка продуктът (инифективното благо) е
инидификасно или още ефекторно благо. Продуктът (инифективното благо)
е резултат на инифективна дейност* (iniffective activity) [на пряка производствена дейност* (direct production activity)] и оказва инифективно въздействие* (iniffective impact) {в т.ч. икономическият продукт (инифективното
икономическо благо) е резултат на инифективна икономическа дейност*
(iniffective economic activity) [на пряка производствена икономическа
дейност* (direct production economic activity)] и оказва инифективно икономическо въздействие* (iniffective economic impact)} върху околната среда.
Той удовлетворява инифективни потребности* (iniffective needs
/necessities/) [в т.ч. и инифективни икономически потребности* (iniffective
economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. инифективни потребности
на поддържащата сфера* (iniffective needs /necessities/ of sustenance sphere) и
инифективни потребности на супериалната сфера* (iniffective needs
/necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са инифективните икономически потребности на поддържащата сфера* (iniffective
economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и инифективните икономически потребности на супериалната сфера* (iniffective economic needs
/necessities/ of superial sphere)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на инифективната дейност, където се създава продуктът, се
конституира понятието за инифективност* (iniffectivity) [същото като пряка
производствена артипрефикасност* (direct production artiffectuality), производствена ефективност (production effectivity), ефекторност* (effectority)]
[в т.ч. и за икономическа инифективност (същото като пряка производствена
икономическа артипрефикасност, производствена икономическа ефективност, икономическа ефекторност)] (вж. и табл. 3-б, респ. и табл. 3-г), в т.ч.
средна инифективност* (average iniffectivity) и пределна инифективност*
(marginal iniffectivity). Съвкупност от продукти (от инифективни блага) (в т.ч.
и от икономически продукти) в определен обхват образува продуктово богатство (product wealth) [същото като инифективно богатство* (iniffective
wealth)] {в т.ч. и продуктово икономическо богатство (вж. икономическо богатство) [същото като инифективно икономическо богатство* (вж. инифективно икономическо благо)]}.
Според субстанциалната класификация продуктът може да бъде (1) както
материален продукт (material product) [същото като материално инифективно благо* (material iniffective good)] [на което отговаря понятието за материално продуктово богатство (material product wealth), същото като материално инифективно богатство* (material iniffective wealth)] {в т.ч. и материален икономически продукт [същото като материално инифективно
икономическо благо* (material iniffective economic good)] [на което отговаря
понятието за материално продуктово икономическо богатство (material
product economic wealth), същото като материално инифективно икономическо богатство* (material iniffective economic wealth)]}, така и (2) нематериален продукт (immaterial product) [същото като нематериално инифективно благо* (immaterial iniffective good)] [на което отговаря понятието за нематериално продуктово богатство (immaterial product wealth), същото като
нематериално инифективно богатство* (immaterial iniffective wealth)] {в
т.ч. и нематериален икономически продукт [същото като нематериално инифективно икономическо благо* (immaterial iniffective economic good)] [на което отговаря понятието за нематериално продуктово икономическо богатство (immaterial product economic wealth), същото като нематериално инифективно икономическо богатство* (immaterial iniffective economic
wealth)]}. Съответно на това се разграничават материална инифективност*
(material iniffectivity) [в т.ч. и материална икономическа инифективност*
(material economic iniffectivity)] [в т.ч. средна материална инифективност*
(average material iniffectivity) и пределна материална инифективност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(marginal material iniffectivity)] и нематериална инифективност* (immaterial
iniffectivity) [в т.ч. и нематериална икономическа инифективност*
(immaterial economic iniffectivity)] [(в т.ч. средна нематериална инифективност* (average immaterial iniffectivity) и пределна нематериална инифективност* (marginal immaterial iniffectivity)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на инифективността са (1) ценностната
инифективност* (worth iniffectivity), чиито разновидности са средната ценностна инифективност* (average worth iniffectivity) и пределната ценностна инифективност* (marginal worth iniffectivity), (2) полезностната инифективност* (utility iniffectivity), чиито разновидности са средната полезностна инифективност* (average utility iniffectivity) и пределната полезностна инифективност* (marginal utility iniffectivity), и (3) стойностната
инифективност* (value iniffectivity), чиито разновидности са средната
стойностна инифективност* (average value iniffectivity) и пределната
стойностна инифективност* (marginal value iniffectivity). Средната ценностна, средната полезностна и средната стойностна инифективност са разновидности на по-общото понятие за средна инифективност* (average
iniffectivity). Пределната ценностна, пределната полезностна и пределната
стойностна инифективност са разновидности на по-общото понятие за пределна инифективност* (marginal iniffectivity).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата инифективност са (1) ценностната
икономическа инифективност* (worth economic iniffectivity), чиито разновидности са средната ценностна икономическа инифективност* (average
worth economic iniffectivity) и пределната ценностна икономическа инифективност* (marginal worth economic iniffectivity), (2) полезностната икономическа инифективност* (utility economic iniffectivity), чиито разновидности са средната полезностна икономическа инифективност* (average
utility economic iniffectivity) и пределната полезностна икономическа инифективност* (marginal utility economic iniffectivity), и (3) стойностната
икономическа инифективност* (value economic iniffectivity), чиито разновидности са средната стойностна икономическа инифективност* (average
value economic iniffectivity) и пределната стойностна икономическа инифективност* (marginal value economic iniffectivity). Средната ценностна,
средната полезностна и средната стойностна икономическа инифективност са
разновидности на по-общото понятие за средна икономическа инифектив-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (average economic iniffectivity). Пределната ценностна, пределната полезностна и пределната стойностна икономическа инифективност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа инифективност*
(marginal economic iniffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) ценност
на инифективното благо* (worth of iniffective good) (на продукта), разновидности на която са общата ценност на инифективното благо* (total worth
of iniffective good) (на продукта), средната ценност на инифективното благо* (average worth of iniffective good) (на продукта) и пределната ценност на
инифективното благо* (marginal worth of iniffective good) (на продукта); (2)
полезност на инифективното благо* (utility of iniffective good) (на продукта), разновидности на която са общата полезност на инифективното благо*
(total utility of iniffective good) (на продукта), средната полезност на инифективното благо* (average utility of iniffective good) (на продукта) и ределната полезност на инифективното благо* (marginal utility of iniffective
good) (на продукта); (3) стойност на инифективното благо* (value of
iniffective good) (на продукта), разновидности на която са общата стойност
на инифективното благо* (total value of iniffective good) (на продукта),
средната стойност на инифективното благо* (average value of iniffective
good) (на продукта) и пределната стойност на инифективното благо*
(marginal value of iniffective good) (на продукта).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) ценност на инифективното икономическо благо*
(worth of iniffective economic good) (на продукта), разновидности на която са
общата ценност на инифективното икономическо благо* (total worth of
iniffective economic good) (на продукта), средната ценност на инифективното икономическо благо* (average worth of iniffective economic good) (на
продукта) и пределната ценност на инифективното икономическо благо*
(marginal worth of iniffective economic good) (на продукта); (2) полезност на
инифективното икономическо благо* (utility of iniffective economic good) (на
продукта), разновидности на която са общата полезност на инифективното
икономическо благо* (total utility of iniffective economic good) (на продукта),
средната полезност на инифективното икономическо благо* (average utility of iniffective economic good) (на продукта) и пределната полезност на
инифективното икономическо благо* (marginal utility of iniffective economic
good) (на продукта); (3) стойност на инифективното икономическо благо*
(value of iniffective economic good) (на продукта), разновидности на която са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общата стойност на инифективното икономическо благо* (total value of
iniffective economic good) (на продукта), средната стойност на инифективното икономическо благо* (average value of iniffective economic good) (на
продукта) и пределната стойност на инифективното икономическо благо* (marginal value of iniffective economic good) (на продукта).
Също от табл. 3-а (респ. от табл. 3-в) се вижда, че сервопродуктът (servoproduct) (в т.ч. и икономическият сервопродукт) е такава разновидност на
артипрефикасното благо, която едновременно притежава характеристиките
на инификасното (производственото) благо и на квазиефективното (индификасното) благо. Той може да бъде наречен още квазиинифективно благо*
(quasi-iniffective good), непряко производствено благо* (indirect production
good), инииндификасно благо* (iniindiffectual good), квазиефекторно благо*
(quasi-effectory good) ( в т.ч. и квазиинифективно икономическо благо, непряко
икономическо производствено благо, инииндификасно икономическо благо,
квазиефекторно икономическо благо). Първо, сервопродуктът е такова работно поддържащо благо, което възниква в производството (затова той е инификасно благо) Второ, сервопродуктът е изход на подсистемата на обратната
връзка (на регулативната подсистема) на някаква функционираща поддържаща
система, дейността на която се интерпретира като производство, в движението
си оказва непряко въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено опосредствено към удовлетворяването
на някакви потребности (затова то е индиректно ефикасно, т.е. индификасно,
същото като квазиефективно благо). Така че в крайна сметка сервопродуктът (квазиинифективното благо) е инииндификасно или още квазиефекторно
благо. Сервопродуктът (квазиинифективното благо) е резултат на квазиинифективна дейност* (quasi-iniffective activity) [на непряка производствена
дейност* (indirect production activity)] и оказва квазиинифективно въздействие* (quasi-iniffective impact) {в т.ч. и на квазиинифективна икономическа
дейност* (quasi-iniffective economic activity) [на непряка производствена
икономическа дейност* (indirect production economic activity)] и оказва квазиинифективно икономическо въздействие* (quasi-iniffective economic
impact)} върху околната среда. Той удовлетворява квазиинифективни потребности* (quasi-iniffective needs /necessities/) [в т.ч. и квазиинифективни
икономически потребности* (quasi-iniffective economic needs /necessities/)] на
социума [в т.ч. квазиинифективни потребности на поддържащата сфера*
(quasi-iniffective needs /necessities/ of sustenance sphere) и квазиинифективни
потребности на супериалната сфера* (quasi-iniffective needs /necessities/ of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------superial sphere), разновидности на които съответно са квазиинифективните
икономически потребности на поддържащата сфера* (quasi-iniffective
economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и квазиинифективните икономически потребности на супериалната сфера* (quasi-iniffective economic
needs /necessities/ of superial sphere)].
В областта на квазиинифективната дейност, където се създава сервопродуктът, се конституира понятието за квазиинифективност* (quasiiniffectivity) [същото като непряка производствена артипрефикасност*
(indirect production artiffectuality), производствена квазиефективност*
(production quasi-effectivity), квазиефекторност* (quasi-effectority)] [в т.ч. и за
икономическа квазиинифективност (същото като непряка производствена
икономическа артипрефикасност, производствена икономическа квазиефективност, икономическа квазиефекторност)] (вж. и табл. 3-б, респ. и табл. 3г), в т.ч. средна квазиинифекторност* (average quasi-effectority) и пределна
квазиефекторност* (marginal quasi-effectority). Съвкупност от сервопродукти
(от квазиинифективни блага) в даден обхват образува квазиинифективно богатство* (quasi-iniffective wealth) [в т.ч. и квазиинифективно икономическо
богатство (вж. квазиинифективно икономическо благо.)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на квазиинифективността са (1) квазиценностната квазиинифективност* (quasi-worth quasi-iniffectivity), чиито разновидности са средната квазиценностна квазиинифективност* (average
quasi-worth quasi-iniffectivity) и пределната квазиценностна квазиинифективност* (marginal quasi-worth quasi-iniffectivity), (2) квазиполезностната
квазиинифективност* (quasi-utility quasi-iniffectivity), чиито разновидности
са средната квазиполезностна квазиинифективност* (average quasi-utility
quasi-iniffectivity) и пределната квазиполезностна квазиинифективност*
(marginal quasi-utility quasi-iniffectivity), и (3) квазистойностната квазиинифективност* (quasi-value quasi-iniffectivity), чиито разновидности са средната квазистойностна квазиинифективност* (average quasi-value quasiiniffectivity) и пределната квазистойностна квазиинифективност* (marginal quasi-value quasi-iniffectivity). Средната квазиценностна, средната квазиполезностна и средната квазистойностна квазиинифективност са разновидности на по-общото понятие за средна квазиинифективност* (average quasiiniffectivity). Пределната квазиценностна, пределната квазиполезностна и пределната квазистойностна квазиинифективност са разновидности на по-общото
понятие за пределна квазиинифективност* (marginal quasi-iniffectivity).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата квазиинифективност са (1) квазиценностната икономическа квазиинифективност* (quasi-worth economic
quasi-iniffectivity), чиито разновидности са средната квазиценностна икономическа квазиинифективност* (average quasi-worth economic quasiiniffectivity) и пределната квазиценностна икономическа квазиинифективност* (marginal quasi-worth economic quasi-iniffectivity), (2) квазиполезностната икономическа квазиинифективност* (quasi-utility economic quasiiniffectivity), чиито разновидности са средната квазиполезностна икономическа квазиинифективност* (average quasi-utility economic quasi-iniffectivity)
и пределната квазиполезностна икономическа квазиинифективност*
(marginal quasi-utility economic quasi-iniffectivity), и (3) квазистойностната
икономическа
квазиинифективност*
(quasi-value
economic
quasiiniffectivity), чиито разновидности са средната квазистойностна икономическа квазиинифективност* (average quasi-value economic quasi-iniffectivity)
и пределната квазистойностна икономическа квазиинифективност*
(marginal quasi-value economic quasi-iniffectivity). Средната квазиценностна,
средната квазиполезностна и средната квазистойностна икономическа квазиинифективност са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа квазиинифективност* (average economic quasi-iniffectivity). Пределната
квазиценностна, пределната квазиполезностна и пределната квазистойностна
икономическа квазиинифективност са разновидности на по-общото понятие за
пределна икономическа квазиинифективност* (marginal economic quasiiniffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) квазиценност на квазиинифективното благо* (quasi-worth of quasi-iniffective good)
(на сервопродукта), разновидности на която са общата квазиценност на квазиинифективното благо* (total quasi-worth of quasi-iniffective good) (на сервопродукта), средната квазиценност на квазиинифективното благо* (average quasi-worth of quasi-iniffective good) (на сервопродукта) и пределната квазиценност на квазиинифективното благо* (marginal quasi-worth of quasiiniffective good) (на сервопродукта); (2) квазиполезност на квазиинифективното благо* (quasi-utility of quasi-iniffective good) (на сервопродукта), разновидности на която са общата квазиполезност на квазиинифективното благо* (total quasi-utility of quasi-iniffective good) (на сервопродукта), средната
квазиполезност на квазиинифективното благо* (average quasi-utility of
quasi-iniffective good) (на сервопродукта) и ределната квазиполезност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазиинифективното благо* (marginal quasi-utility of quasi-iniffective good)
(на сервопродукта); (3) квазистойност на квазиинифективното благо*
(quasi-value of quasi-iniffective good) (на сервопродукта), разновидности на която са общата квазистойност на квазиинифективното благо* (total quasivalue of quasi-iniffective good) (на сервопродукта), средната квазистойност
на квазиинифективното благо* (average quasi-value of quasi-iniffective good)
(на сервопродукта) и пределната квазистойност на квазиинифективното
благо* (marginal quasi-value of quasi-iniffective good) (на сервопродукта).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) квазиценност на квазиинифективното икономическо
благо* (quasi-worth of quasi-iniffective economic good) (на сервопродукта), разновидности на която са общата квазиценност на квазиинифективното
икономическо благо* (total quasi-worth of quasi-iniffective economic good) (на
сервопродукта), средната квазиценност на квазиинифективното икономическо благо* (average quasi-worth of quasi-iniffective economic good) (на сервопродукта) и пределната квазиценност на квазиинифективното икономическо благо* (marginal quasi-worth of quasi-iniffective economic good) (на
сервопродукта); (2) квазиполезност на квазиинифективното икономическо
благо* (quasi-utility of quasi-iniffective economic good) (на сервопродукта), разновидности на която са общата квазиполезност на квазиинифективното
икономическо благо* (total quasi-utility of quasi-iniffective economic good) (на
сервопродукта), средната квазиполезност на квазиинифективното икономическо благо* (average quasi-utility of quasi-iniffective economic good) (на сервопродукта) и пределната квазиполезност на квазиинифективното икономическо благо* (marginal quasi-utility of quasi-iniffective economic good) (на
сервопродукта); (3) квазистойност на квазиинифективното икономическо
благо* (quasi-value of quasi-iniffective economic good) (на сервопродукта), разновидности на която са общата квазистойност на квазиинифективното
икономическо благо* (total quasi-value of quasi-iniffective economic good) (на
сервопродукта), средната квазистойност на квазиинифективното икономическо благо* (average quasi-value of quasi-iniffective economic good) (на сервопродукта) и пределната квазистойност на квазиинифективното икономическо благо* (marginal quasi-value of quasi-iniffective economic good) (на
сервопродукта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.8. Разновидности на ефективното (дификасното) благо при комбиниране на възпроизводствената и предметната класификация. Продукция и услуга
В табл. 4-а са посочени разновидностите на ефективното (дификасното)
благо, получени при комбинираното прилагане на възпроизводствената и
предметната основна класификация. Съответстващите на това разновидности
на ефективността са посочени в табл. 4-б. При този тип комбиниране се конституират понятията за производствена продукция и производствена услуга
като разновидности на артипрефикасното благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-а. Разновидности на ефективното (дификасното) благо едновременно според
възпроизводствената и предметната основна класификация [1]
Ефективно (дификасно)
благо
1. Eфективно (пряко
възпроизводствено, редификасно) благо

2. Инифективно (пряко
производствено, инидификасно, ефекторно)
благо (продукт)

1. Прифективно благо
(продукция)

2. Сефективно благо
(услуга)

Реприфективно (пряко
първично възпроизводствено, редипрификасно)
благо (възпроизводствена
продукция)

Ресефективно (пряко вторично възпроизводствено, редисефикасно) благо
(възпроизводствена услуга)

Иниприфективно (прифекторно, пряко първично
производствено, инидипрификасно) благо (производствена продукция, първичен продукт)

Инисефективно (сефекторно, пряко вторично
производственовено,
инидисефикасно) благо
(производствена услуга,
вторичен продукт)

3. Маркефективно
(пряко пазарно, маркедификасно) благо

Маркесефективно (пряко
вторично пазарно, маркедисефикасно) благо (пазарна услуга)

4.Дистрифективно (пряко дистрибутивно,
дистридификасно) благо

Дистрисефективно (пряко
вторично дистрибутивно,
дистридисефикасно) благо (дистрибутивна услуга)

5. Конефективно (пряко
потребително, конедификасно) благо

Конесеифективно (пряко
вторично потребително,
конедисефикасно) благо
(потребителна услуга)

6. Кофективно (пряко
следпроизводствено,
кодификасно) благо

Косефективно (пряко
вторично следпроизводствено, кодисефикасно)
благо (следпроизводствена услуга)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-а. Разновидности на ефективното (дификасното) благо едновременно
според възпроизводствената и предметната основна класификация [2
1. Прифективно благо
(продукция)

2. Сефективно благо
(услуга)

7. Бефективно (пряко
предипотребително,
бедификасно) благо

Беприфективно (пряко
първично предипотребително, бедипрификасно)
благо (предипотребителна
продукция)

Бесефективно (пряко вторично предипотребително, бедисефикасно) благо
(предипотребителна услуга)

8. Ендефективно (пряко
стопанствено, ендедификасно) благо

Ендеприфективно (пряко
първично стопанствено,
ендедипрификасно) благо
(стопанствена продукция)

Ендесефективно (пряко
вторично стопанствено,
ендедисефикасно) благо
(стопанствена услуга)

Ефективно (дификасно)
благо

Инесефективно (пряко
вторично посредническо,
инедисефикасно) благо
(посредническа услуга)

9. Инефективно (пряко
посредническо, инедификасно) благо
10. Бифективно (пряко
бизнес, бидификасно)
благо

Биприфективно (пряко
първично бизнес, бидипрификасно) благо (бизнес
продукция)

Бисефективно (пряко
вторично бизнес, бидисефикасно) благо (бизнес
услуга)
Асефективно (пряко вторично алокативно, адисефикасно) благо (алокативна услуга)

11. Афективно (пряко
алокативно, адификасно) благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-б. Разновидности на ефективността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]

Ефективност (дификасност, пряка артипрефикасност)

1. Прифективност (дипрификасност, пряка първична артипрефикасност,
първична ефективност)

2. Сефективност (дисефикасност, пряка вторична артипрефикасност, вторична ефективност)

1. Рефективност (редификасност, пряка възпроизводствена артипрефикасност, възпроизводствена ефективност)

Реприфективност (редипрификасност, пряка първична възпроизводствена
артипрефикасност, първична възпроизводствена
ефективност)

Ресефективност (редисефикасност, пряка вторична възпроизводствена
артипрефикасност, вторична възпроизводствена
ефективност)

2. Инифективност (инидификасност, пряка
производствена артипрефикасност, производствена ефективност,
ефекторност)

Иниприфективност (инидипрификасност, пряка
първична производствена
артипрефикасност, първична производствена
ефективност, първична
ефекторност)

Инисефективност (инидисефикасност, пряка
вторична производствена
артипрефикасност, вторична производствена
ефективност, вторична
ефекторност)

3. Маркефективност
(маркедификасност,
пряка пазарна артипрефикасност, пазарна
ефективност)

Маркесефективност
(маркедисефикасност,
пряка вторична пазарна
артипрефикасност, вторична пазарна ефективност)

4. Дистрифективност
(дистридификасност,
пряка дистрибутивна
артипрефикасност, дистрибутивна ефективност)

Дистрисефективност
(дистридисефикасност,
пряка вторична дистрибутивна артипрефикасност, вторична дистрибутивна ефективност)

172

172

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-б. Разновидности на ефективността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]

Ефективност (дификасност, пряка артипрефикасност)

1. Прифективност (дипрификасност, пряка първична артипрефикасност,
първична ефективност)

2. Сефективност (дисефикасност, пряка вторична артипрефикасност, вторична ефективност)

5. Конефективност (конедификасност, пряка
потребителна артипрефикасност, потребителна ефективност)

Конесефективност (конедисефикасност, пряка
вторична потребителна
артипрефикасност, вторична потребителна ефективност)

6. Кофективност
(кодификасност, пряка
следпроизводствена
артипрефикасност,
следпроизводствена
ефективност)

Косефективност (кодисефикасност, пряка вторична следпроизводствена
артипрефикасност, вторична следпроизводствена ефективност)

7. Бефективност (бедификасност, пряка предипотребителна артипрефикасност, предипотребителна ефективност)

Беприфективност (бедипрификасност, пряка първична предипотребителна
артипрефикасност, първична предипотребителна
ефективност)

8. Ендефективност (ендедификасност, пряка
стопанствена артипрефикасност, стопанствена ефективност)

Ендеприфективност (ендедипрификасност, пряка
първична стопанствена
артипрефикасност, първична стопанствена ефективност)
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Бесефективност (бедисефикасност, пряка вторична предипотребителна
артипрефикасност, вторична предипотребителна
ефективност)
Ендесефективност (ендедисефикасност, пряка
вторична стопанствена
артипрефикасност, вторична стопанствена ефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-б. Разновидности на ефективността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [3]

Ефективност (дификасност, пряка артипрефикасност)

1. Прифективност (дипрификасност, пряка първична артипрефикасност,
първична ефективност)

Инесефективност (инедисефикасност, пряка вторична посредническа артипрефикасност, вторичнапосредническа ефективност)

9. Инефективност (инедификасност, пряка
посредническа артипрефикасност, посредническа ефективност)
10. Бифективност (бидификасност, пряка
бизнес артипрефикасност, бизнес ефективност)

2. Сефективност (дисефикасност, пряка вторична артипрефикасност, вторична ефективност)

Биприфективност (бидипрификасност, пряка първична бизнес артипрефикасност, първична бизнес
ефективност)

11. Афективност (адификасност, пряка алокативна артипрефикасност, алокативна ефективност)

Бисефективност (бидисефикасност, пряка вторична бизнес артипрефикасност, вторична бизнес
ефективност)
Асефективност (адисефикасност, пряка вторична
алокативна артипрефикасност, вторична алокативна ефективност)

В табл. 4-в са посочени разновидностите на ефективното (дификасното)
икономическо благо, получени при комбинираното прилагане на възпроизводствената и предметната основна класификация. Съответстващите на това
разновидности на икономическата ефективност са посочени в табл. 4-г. При
този тип комбиниране се конституират понятията за производствена икономическа продукция и производствена икономическа услуга като разновидности на артипрефикасното благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-в. Разновидности на ефективното (дификасното) икономическо благо едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]
Ефективно (дификасно)
икономическо благо

1. Прифективно икономическо благо (икономическа продукция)

2. Сефективно икономическо благо (икономическа услуга)

1. Eфективно (пряко
възпроизводствено, редификасно) икономическо благо

Реприфективно (пряко
първично възпроизводствено, редипрификасно)
икономическо благо (възпроизводствена икономическа продукция)

Ресефективно (пряко вторично възпроизводствено, редисефикасно) икономическо благо (възпроизводствена икономическа услуга)

2. Инифективно (пряко
производствено, инидификасно, ефекторно)
икономическо благо
(икономически продукт)

Иниприфективно (прифекторно, пряко първично
производствено, инидипрификасно) икономическо
благо (производствена
икономическа продукция,
първичен икономически
продукт)

Инисефективно (сефекторно, пряко вторично
производственовено,
инидисефикасно) икономическо благо (производствена икономическа
услуга, вторичен икономически продукт)
Маркесеифективно (пряко вторичнопазарно, маркедисефикасно) икономическо благо (пазарна
икономическа услуга)

3. Маркефективно
(пряко пазарно, маркедификасно) икономическо благо

Дистрисеифективно (пряко вторично дистрибутивно, дистрисефикасно)
икономическо благо (дистрибутивна икономическа
услуга)

4. Дистрифективно
(пряко дистрибутивно,
дистридификасно) икономическо благо

Конесеифективно (пряко
вторично потребително,
конедисефикасно) икономическо благо (потребителна икономическа
услуга)

5. Конефективно (пряко
потребително, конедификасно) икономическо
благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-в. Разновидности на ефективното (дификасното) икономическо благо едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]
Ефективно (дификасно)
икономическо благо

1. Прифективно икономическо благо (икономическа продукция)

2. Сефективно икономическо благо (икономическа услуга)
Косефективно (пряко вторично следпроизводствено,
кодисефикасно) икономическо благо (следпроизводствена икономическа
услуга)

6. Кофективно (пряко
следпроизводствено,
кодификасно) благо

7. Бефективно (пряко
предипотребително,
бедификасно) икономическо благо

Беприфективно (пряко първично предипотребително,
бедипрификасно) икономическо благо (предипотребителна икономическа продукция)

Бесефективно (пряко вторично предипотребително,
бедисефикасно) икономическо благо (предипотребителна икономическа услуга)

8. Ендефективно (пряко
стопанствено, ендедификасно) икономическо
благо

Ендеприфективно (пряко
първично стопанствено, ендедипрификасно) икономическо благо (стопанствена
икономическа продукция)

Ендесефективно (пряко
вторично стопанствено,
ендедисефикасно) икономическо благо (стопанствена икономическа услуга)
Инесефективно (пряко вторично посредническо, инедисефикасно) икономическо
благо (посредническа икономическа услуга)

9. Инефективно (пряко
посредническо, инедификасно) икономическо
благо
10. Бифективно (пряко
бизнес, бидификасно)
икономическо благо

Биприфективно (пряко първично бизнес, бидипрификасно) икономическо благо (бизнес икономическа продукция)

Бисефективно (пряко вторично бизнес, бидисефикасно) икономическо благо
(бизнес икономическа услуга)
Асефективно (пряко вторично алокативно, адисефикасно) икономическо благо
(алокативна икономическа
услуга)

11. Афективно (пряко
алокативно, адификасно) икономическо благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-г. Разновидности на икономическата ефективност едновременно според
възпроизводствената и предметната основна класификация [1]

Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка
икономическа артипрефикасност)

1. Икономическа прифективност (икономическа дипрификасност,
пряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа ефективност)

2. Икономическа сефективност (икономическа
дисефикасност, пряка
вторична икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа
ефективност)

1. Икономическа рефективност (икономическа редификасност,
пряка възпроизводствена икономическа артипрефикасност, възпроизводствена икономическа ефективност)

Икономическа реприфективност (икономическа
редипрификасност, пряка
първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична
възпроизводствена икономическа ефективност)

Икономическа ресефективност (икономическа
редисефикасност, пряка
вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична възпроизводствена
икономическа ефективност)

2. Икономическа инифективност (икономическа инидификасност,
пряка производствена
икономическа артипрефикасност, производствена икономическа ефективност, икономическа ефекторност)

Икономическа иниприфективност (икономическа
инидипрификасност, пряка
първична производствена
икономическа артипрефикасност, първична производствена икономическа
ефективност, първична
икономическа ефекторност)

Икономическа инисефективност (икономическа
инидисефикасност, пряка
вторична производствена
икономическа артипрефикасност, вторична производствена икономическа ефективност, вторична
икономическа ефекторност)

3. Икономическа маркефективност (икономическа маркедификасност, пряка пазарна
икономическа артипрефикасност, пазарна
икономическа ефективност)

Икономическа маркесефективност (икономическа маркедисефикасност,
пряка вторична пазарна
икономическа артипрефикасност, вторична пазарна икономическа ефективност)
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възпроизводствената и предметната основна класификация [2]

Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка
икономическа артипрефикасност)

1. Икономическа прифективност (икономическа дипрификасност,
пряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа ефективност)

2. Икономическа сефективност (икономическа
дисефикасност, пряка
вторична икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа
ефективност)

4. Икономическа дистрифективност (икономическа дистридификасност, пряка
дистрибутивна
икономическа
артипрефикасност, дистрибутивна икономическа ефективност)
5. Икономическа конефективност (икономическа конедификасност,
пряка потребителна
икономическа артипрефикасност, потребителна икономическа
ефективност)

Икономическа дистрисефективност (икономическа дистридисефикасност,
пряка вторична пазарна
икономическа артипрефикасност, вторична пазарна икономическа
ефективност)

6. Икономическа кофективност (икономическа кодификасност,
пряка следпроизводствена икономическа артипрефикасност, следпроизводствена икономическа ефективност)

Икономическа косефективност (икономическа
кодисефикасност, пряка
вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична следпроизводствена
икономическа ефективност)

Икономическа конесефективност (икономическа конедисефикасност,
пряка вторична потребителна икономическа артипрефикасност, вторична потребителна икономическа ефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-г. Разновидности на икономическата ефективност едновременно според
възпроизводствената и предметната основна класификация [3]

Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка
икономическа артипрефикасност)

1. Икономическа прифективност (икономическа дипрификасност,
пряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа ефективност)

2. Икономическа сефективност (икономическа
дисефикасност, пряка
вторична икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа
ефективност)

7. Икономическа бефективност (икономическа бедификасност,
пряка предипотребителна икономическа
артипрефикасност, предипотребителна икономическа ефективност)

Икономическа беприфективност (икономическа
бедипрификасност, пряка
първична предипотребителна икономическа артипрефикасност, първична
предипотребителна икономическа ефективност)

Икономическа бесефективност (икономическа
бедисефикасност, пряка
вторична предипотребителна икономическа артипрефикасност, вторична предипотребителна
икономическа ефективност)

8. Икономическа ендефективност (икономическа ендедификасност,
пряка стопансктвена
икономическа артипрефикасност, стопанствена икономическа
ефективност)

Икономическа ендеприфективност (икономическа
ендедипрификасност, пряка първична стопанствена
икономическа артипрефикасност, първична стопанствена икономическа ефективност)

Икономическа ендесефективност (икономическа ендедисефикасност,
пряка вторична стопанствена икономическа артипрефикасност, вторична стопанствена икономическа ефективност)

9. Икономическа инефективност (икономическа инедификасност,
пряка икономическа
посредническа артипрефикасност, посредническа икономическа
ефективност)

Икономическа инесефективност (икономическа
инедисефикасност, пряка
вторична посредническа
икономическа артипрефикасност, вторичнапосредническа икономическа
ефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4-г. Разновидности на икономическата ефективност едновременно според
възпроизводствената и предметната основна класификация [4]

Икономическа ефективност (икономическа
дификасност, пряка
икономическа артипрефикасност)

1. Икономическа прифективност (икономическа дипрификасност,
пряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа ефективност)

2. Икономическа сефективност (икономическа
дисефикасност, пряка
вторична икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа
ефективност)

10. Икономическа бифективност (икономическа бидификасност,
пряка бизнес икономическа артипрефикасност, бизнес икономическа ефективност)

Икономическа биприфективност (икономическа
бидипрификасност, пряка
първична бизнес икономическа артипрефикасност,
първична бизнес икономическа ефективност)

Икономическа бисефективност (икономическа
бидисефикасност, пряка
вторична бизнес икономическа артипрефикасност, вторична бизнес
икономическа ефективност)

11. Икономическа
афективност (икономическа адификасност,
пряка алокативна икономическа артипрефикасност, алокативна
икономическа ефективност)

Икономическа асефективност (икономическа
адисефикасност, пряка
вторична алокативна
икономическа артипрефикасност, вторична алокативна икономическа
ефективност)

В табл. 4-а (респ. от табл. 4-в) се експлицира разбирането на автора на енциклопедията, че според предметната класификация производството
(production) [в т.ч. и икономическото производство] може да се осъществява в
две форми – (1) като първично производство* (primary production), пряката
дейност в което създава производствена продукция (productionary produce)
(обикновено наричана само продукция, тъй като производствената продукция
е единствената й основна възпроизводствена разновидност) и тогава то е продуциране (produce, producing), [в т.ч. и като първично икономическо производство* (primary economic production), пряката дейност в което създава производствена икономическа продукция (обикновено наричана само икономическа продукция) и тогава то е икономическо продуциране (economic produce,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic producing)] и (2) като вторично производство* (secondary
production), пряката дейност в което създава производствена услуга
(productionary service) и тогава то е обслужване (servrce, servicing) [в т.ч. и като вторично икономическо производство* (secondary economic production),
пряката дейност в което създава производствена икономическа услуга и тогава
то е икономическо обслужване (economic servrce, economic servicing)]. {Услугата (разгледана в предходните параграфи) като по-общо понятие има две основни възпроизводствени разновидности – производствената услага и
следпроизводствената услуга (последната е обобщавощо понятие за услугите, създавани в размяната, разпределението и потреблението).} Така че тук се
приема, че производството има две форми на проявление – продуциране и обслужване. Към многото дейности, включени в обслужването като вид производство, се числят също медицинското обслужване (медицината) и образователното обслужване (образованието). Медицинските и образователните
услуги са вид продукт с всички произтичащи от това изводи относно характера
на труда в тези сфери, който е производителен, какъвто е и трудът, създаващ
продукцията. Обратното твърдение е вече в дълбоко противоречие със съвременните реалности. Следва също и заключението, че продуктът, който е
инифективно (пряко производствено) благо, според предметната класификация има две разновидности – производствена продукция (production
produce) и производствена услуга (production service) [в т.ч. и че икономическият продукт, който е инифективно (пряко производствено) икономическо
благо, според същата класификация има две разновидности – производствена
продукция и производствена услуга].
Производствената продукция [тя е същото като иниприфективно благо* (inipriffective good), пряко първично производствено благо* (direct
primary prduction good), прифекторно благо* (priffectory good), първичен продукт* (primary prduct)] е едновременно разновидност на инифективното (прякото производствено, инидификасното, ефекторното) благо (същото като продукт) и на прифективното благо (същото като продукция). [В т.ч. производствената икономическа продукция (тя е същото като иниприфективно икономическо благо, пряко първично производствено икономическо благо, прифекторно икономическо благо, първичен икономическо продукт) е едновременно разновидност на инифективното (прякото производствено, инидификасното,
ефекторното) икономическо благо (същото като икономически продукт) и на
прифективното икономическо благо (същото като икономическа продукция).}
Тъй като пък от своя страна инифективното благо е едновременно разно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност на инификасното благо и ефективното благо, а прифективното благо е
едновременно разновидност на прификасното благо и ефективното благо, то, в
крайна сметка, инипрефективното благо (производствената продукция) е
едновременно разновидност на (α) инификасното благо, (β) ефективното
благо и (γ) прификасното благо и затова притежава техните характеристики.
Първо (α), иниприфективното благо е работно (дейностно) поддържащо благо,
което възниква в производството (разглеждано като първоначална, “инициална” фаза на възпроизводството и затова то е инификасно), Второ (β), иниприфективното благо е изход на подсистемата на правата връзка (на регулираната подсистема) на някаква функционираща система, дейността на която
(подсистема) се интерпретира като производство, в движението си оказва пряко въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви
потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно благо, същото
като ефективно благо). Трето (γ), след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му иниприфективното благо има относителносамостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно благо. Крайното
(комплексното) му определение като иниприфективно благо показва, че то е
резултат на иниприфективна дейност* (inipriffective activity) и оказва иниприфективно въздействие* (inipriffective impact) [в т.ч. и на иниприфективна
икономическа дейност* (inipriffective economic activity) и оказва иниприфективно икономическо въздействие* (inipriffective economic impact)] върху
околната среда. То удовлетворява иниприфективни потребности* (inipriffective needs /necessities/) [в т.ч. и иниприфективни икономически потребности* (inipriffective economic needs /necessities/)] на социума [в т.ч. иниприфективни потребности на поддържащата сфера* (inipriffective needs
/necessities/ of sustenance sphere) и иниприфективни потребности на супериалната сфера* (inipriffective needs /necessities/ of superial sphere), разновидности на които съответно са иниприфективните икономически потребности на поддържащата сфера* (inipriffective economic needs /necessities/ of
sustenance sphere) и иниприфективните икономически потребности на супериалната сфера* (inipriffective economic needs /necessities/ of superial
sphere)].
В областта на иниприфективната дейност, където се създава иниприфективното благо, се конституира понятието за иниприфективност* (inipriffectivity) (в т.ч. и за икономическа иниприфективност), в т.ч. средна иниприфек182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивност* (average inipriffectivity) и пределна иниприфективност* (marginal
inipriffectivity) (табл. 4-б и табл. 4-г). Съвкупност на производствена продукция (съвкупност от иниприфективни блага) в определен обхват образува
иниприфективно богатство* (inipriffective wealth) [в т.ч. и иниприфективно
икономическо богатство (вж. иниприфективно икономическо благо)]. Според
субстанциалната класификация иниприфективното благо (производствената
продукция) може да бъде както материално иниприфективно благо*
(material inipriffective good) (материална производствена продукция) [на него
отговаря понятието за материално иниприфективно богатство* (material
inipriffective wealth)] {в т.ч. и материално иниприфективно икономическо
благо* (material inipriffective economic good) (материална производствена икономическа продукция) [на него отговаря понятието за материално иниприфективно икономическо богатство* (material inipriffective economic
wealth)]}, така и нематериално иниприфективно благо* (immaterial inipriffective good) (нематериална производствена продукция) [на него отговаря понятието за нематериално иниприфективно богатство* (immaterial
inipriffective wealth)] {в т.ч. и нематериално иниприфективно икономическо
благо* (immaterial inipriffective economic good) (нематериална производствена
продукция) [на него отговаря понятието за нематериално иниприфективно
икономическо богатство* (immaterial inipriffective economic wealth)]}. В съответствие с това се конституират понятията за материална иниприфективност* (material inipriffectivity) [в т.ч.и за материална икономическа иниприфективност* (material economic inipriffectivity)] [в т.ч. средна материална
иниприфективност* (average material inipriffectivity) и пределна материална
иниприфективност* (marginal material inipriffectivity)] и нематериална иниприфективност* (immaterial inipriffectivity) [в т.ч. и нематериална икономическа иниприфективност* (immaterial economic inipriffectivity)] [в т.ч. средна
нематериална иниприфективност* (average immaterial inipriffectivity) и пределна нематериална иниприфективност* (marginal immaterial inipriffectivity)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на иниприфективността са (1) ценностната
иниприфективност* (worth inipriffectivity), чиито разновидности са средната ценностна иниприфективност* (average worth inipriffectivity) и пределната ценностна иниприфективност* (marginal worth inipriffectivity), (2) полезностната иниприфективност* (utility inipriffectivity), чиито разновидности са средната полезностна иниприфективност* (average utility
inipriffectivity) и пределната полезностна иниприфективност* (marginal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------utility inipriffectivity), и (3) стойностната иниприфективност* (value
inipriffectivity), чиито разновидности са средната стойностна иниприфективност* (average value inipriffectivity) и пределната стойностна иниприфективност* (marginal value inipriffectivity). Средната ценностна, средната
полезностна и средната стойностна иниприфективност са разновидности на
по-общото понятие за средна иниприфективност* (average inipriffectivity).
Пределната ценностна, пределната полезностна и пределната стойностна
иниприфективност са разновидности на по-общото понятие за пределна иниприфективност* (marginal inipriffectivity).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата иниприфективност са (1) ценностната икономическа иниприфективност* (worth economic inipriffectivity),
чиито разновидности са средната ценностна икономическа иниприфективност* (average worth economic inipriffectivity) и пределната ценностна икономическа иниприфективност* (marginal worth economic inipriffectivity), (2)
полезностната икономическа иниприфективност* (utility economic
inipriffectivity), чиито разновидности са средната полезностна икономическа
иниприфективност* (average utility economic inipriffectivity) и пределната
полезностна икономическа иниприфективност* (marginal utility economic
inipriffectivity), и (3) стойностната икономическа иниприфективност*
(value economic inipriffectivity), чиито разновидности са средната стойностна икономическа иниприфективност* (average value economic inipriffectivity)
и пределната стойностна икономическа иниприфективност* (marginal
value economic inipriffectivity). Средната ценностна, средната полезностна и
средната стойностна икономическа иниприфективност са разновидности на
по-общото понятие за средна икономическа иниприфективност* (average
economic inipriffectivity). Пределната ценностна, пределната полезностна и
пределната стойностна икономическа иниприфективност са разновидности на
по-общото понятие за пределна икономическа иниприфективност* (marginal economic inipriffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) ценност
на иниприфективното благо* (worth of inipriffective good) (на продукцията),
разновидности на която са общата ценност на иниприфективното благо*
(total worth of inipriffective good) (на продукцията), средната ценност на
иниприфективното благо* (average worth of inipriffective good) (на продукцията) и пределната ценност на иниприфективното благо* (marginal worth of
inipriffective good) (на продукцията); (2) полезност на иниприфективното

184

184

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо* (utility of inipriffective good) (на продукцията), разновидности на която
са общата полезност на иниприфективното благо* (total utility of
inipriffective good) (на продукцията), средната полезност на иниприфективното благо* (average utility of inipriffective good) (на продукцията) и ределната полезност на иниприфективното благо* (marginal utility of inipriffective
good) (на продукцията); (3) стойност на иниприфективното благо* (value of
inipriffective good) (на продукцията), разновидности на която са общата
стойност на иниприфективното благо* (total value of inipriffective good) (на
продукцията), средната стойност на иниприфективното благо* (average
value of inipriffective good) (на продукцията) и пределната стойност на
иниприфективното благо* (marginal value of inipriffective good) (на продукцията).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) ценност на иниприфективното икономическо благо*
(worth of inipriffective economic good) (на продукцията), разновидности на която са общата ценност на иниприфективното икономическо благо* (total
worth of inipriffective economic good) (на продукцията), средната ценност на
иниприфективното икономическо благо* (average worth of inipriffective economic good) (на продукцията) и пределната ценност на иниприфективното
икономическо благо* (marginal worth of inipriffective economic good) (на продукцията); (2) полезност на иниприфективното икономическо благо* (utility of inipriffective economic good) (на продукцията), разновидности на която са
общата полезност на иниприфективното икономическо благо* (total utility
of inipriffective economic good) (на продукцията), средната полезност на
иниприфективното икономическо благо* (average utility of inipriffective economic good) (на продукцията) и пределната полезност на иниприфективното икономическо благо* (marginal utility of inipriffective economic good) (на
продукцията); (3) стойност на иниприфективното икономическо благо*
(value of inipriffective economic good) (на продукцията), разновидности на която са общата стойност на иниприфективното икономическо благо* (total
value of inipriffective economic good) (на продукцията), средната стойност на
иниприфективното икономическо благо* (average value of inipriffective economic good) (на продукцията) и пределната стойност на иниприфективното икономическо благо* (marginal value of inipriffective economic good) (на
продукцията).
Производствената услуга [тя е същото като инисефективно благо*
(iniseffectivel good), пряко вторично производствено благо* (direct secondary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------good), сефекторно благо* (seffectory good), вторичен продукт* (secondary
prduct)] е едновременно разновидност на инифективното (прякото производствено, инидификасното, ефекторното) благо (същото като продукт) и сефективното благо (същото като услуга). [В т.ч. производствената икономическа услуга (тя е същото като инисефективно икономическо благо, пряко вторично производствено икономическо благо, сефекторно икономическо благо, вторичен
икономически продукт) е едновременно разновидност на инифективното (прякото производствено, инидификасното, ефекторното) икономическо благо
(същото като икономически продукт) и сефективното икономическо благо
(същото като икономическа услугата).] Тъй като пък от своя страна инифективното благо е едновременно разновидност на инификасното благо и ефективното благо, а сефективното благо е едновременно разновидност на сефикасното благо и ефективното благо, то, в крайна сметка, инисефективното
благо (производствената услуга) е едновременно разновидност на (α) инификасното благо, (β) ефективното благо и (γ) сефикасното благо и затова
притежава техните характеристики. Първо (α), инисефективното е работно
(дейностно) поддържащо благо, което възниква в производството (разглеждано като първоначална, “инициална” фаза на възпроизводството) затова то е
инификасно), Второ (β), инисефективното благо е изход на подсистемата на
правата връзка (на регулираната подсистема) на някаква функционираща система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като производство, в
движението си оказва пряко въздействие върху заобикалящята го социална
(поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви потребности (затова то е директно ефикасно, т.е.
дификасно благо, същото като ефективно благо). Трето (γ), след неговото
създаване и преди консумацията (употребата) му инисефективното 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, т.е. като сефикасно благо. Крайното (комплексното) му определение като инисефективно благо показва, че то е резултат на инисефективна
дейност* (iniseffective activity) и оказва инисефективно въздействие*
(iniseffective impact) [в т.ч. и на инисефективна икономическа дейност*
(iniseffective economic activity) и оказва инисефективно икономическо въздействие* (iniseffective economic impact)] върху околната среда. То удовлетворява инисефективни потребности* (iniseffective needs /necessities/) [в т.ч.
и инисефективни икономически потребности* (iniseffective economic needs
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/necessities/)] на социума [в т.ч. инисефективни потребности на поддържащата сфера* (iniseffective needs /necessities/ of sustenance sphere) и инисефективни потребности на супериалната сфера* (iniseffective needs /necessities/
of superial sphere), разновидности на които съответно са инисефективните
икономически потребности на поддържащата сфера* (iniseffective
economic needs /necessities/ of sustenance sphere) и инисефективните икономически потребности на супериалната сфера* (iniseffective economic needs
/necessities/ of superial sphere)].
В областта на инисефективната дейност, където се създава инисефективното благо, се конституира понятието за инисефективност* (iniseffectivity) (в
т.ч. и за икономическа инисефективност), в т.ч. средна инисефективност*
(average iniseffectivity) и пределна инисефективност* (marginal iniseffectivity). Съвкупност от производствени услуги (от инисефективни блага) в определен обхват образува инисефективно богатство* (iniseffective wealth) [в т.ч.
и инисефективно икономическо богатство (вж. инисефективно икономическо благо)]. Инисефективното благо (производствената услуга) може да бъде
само нематериално инисефективно благо* (immaterial iniseffective good)
(нематериална производствена услуга) [на него отговаря понятието за нематериално инисефективно богатство* (immaterial iniseffective wealth)] {в т.ч.
и нематериално инисефективно икономическо благо* (immaterial
iniseffective economic good) (нематериална производствена услуга) [на него отговаря понятието за нематериално инисефективно икономическо богатство* (immaterial iniseffective economic wealth)]}. В съответствие с това се конституира
понятието
нематериална
инисефективност*
(immaterial
iniseffectivity) [в т.ч. и нематериална икономическа инисефективност*
(immaterial economic iniseffectivity)] [в т.ч. средна нематериална инисефективност* (average immaterial iniseffectivity) и пределна нематериална инисефективност* (marginal immaterial iniseffectivity)].
Според изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) основни форми на инисефективността са (1) ценностната
инисефективност* (worth iniseffectivity), чиито разновидности са средната
ценностна инисефективност* (average worth iniseffectivity) и пределната
ценностна инисефективност* (marginal worth iniseffectivity), (2) полезностната инисефективност* (utility iniseffectivity), чиито разновидности са
средната полезностна инисефективност* (average utility iniseffectivity) и
пределната полезностна инисефективност* (marginal utility iniseffectivity),
и (3) стойностната инисефективност* (value iniseffectivity), чиито разно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности са средната стойностна инисефективност* (average value
iniseffectivity) и пределната стойностна инисефективност* (marginal value
iniseffectivity). Средната ценностна, средната полезностна и средната стойностна инисефективност са разновидности на по-общото понятие за средна инисефективност* (average iniseffectivity). Пределната ценностна, пределната
полезностна и пределната стойностна инисефективност са разновидности на
по-общото понятие за пределна инисефективност* (marginal iniseffectivity).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
(също) основни форми на икономическата инисефективност са (1) ценностната икономическа инисефективност* (worth economic iniseffectivity), чиито разновидности са средната ценностна икономическа инисефективност*
(average worth economic iniseffectivity) и пределната ценностна икономическа инисефективност* (marginal worth economic iniseffectivity), (2) полезностната икономическа инисефективност* (utility economic iniseffectivity), чиито разновидности са средната полезностна икономическа инисефективност* (average utility economic iniseffectivity) и пределната полезностна
икономическа инисефективност* (marginal utility economic iniseffectivity), и
(3) стойностната икономическа инисефективност* (value economic
iniseffectivity), чиито разновидности са средната стойностна икономическа
инисефективност* (average value economic iniseffectivity) и пределната
стойностна икономическа инисефективност* (marginal value economic
iniseffectivity). Средната ценностна, средната полезностна и средната стойностна икономическа инисефективност са разновидности на по-общото понятие за
средна икономическа инисефективност* (average economic iniseffectivity).
Пределната ценностна, пределната полезностна и пределната стойностна икономическа инисефективност са разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа инисефективност* (marginal economic iniseffectivity).
Според изгодностната ингредиентност се разграничават: (1) ценност
на инисефективното благо* (worth of iniseffective good) (на производствената
услуга), разновидности на която са общата ценност на инисефективното
благо* (total worth of iniseffective good) (на производствената услуга), средната ценност на инисефективното благо* (average worth of iniseffective good)
(на производствената услуга) и пределната ценност на инисефективното
благо* (marginal worth of iniseffective good) (на производствената услуга); (2)
полезност на инисефективното благо* (utility of iniseffective good) (на производствената услуга), разновидности на която са общата полезност на инисефективното благо* (total utility of iniseffective good) (на производствената
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------услуга), средната полезност на инисефективното благо* (average utility of
iniseffective good) (на производствената услуга) и ределната полезност на
инисефективното благо* (marginal utility of iniseffective good) (на производствената услуга); (3) стойност на инисефективното благо* (value of
iniseffective good) (на производствената услуга), разновидности на която са
общата стойност на инисефективното благо* (total value of iniseffective
good) (на производствената услуга), средната стойност на инисефективното благо* (average value of iniseffective good) (на производствената услуга) и
пределната стойност на инисефективното благо* (marginal value of
iniseffective good) (на производствената услуга).
От своя страна, според изгодностната икономическа ингредиентност
се разграничават: (1) ценност на инисефективното икономическо благо*
(worth of iniseffective economic good) (на производствената услуга), разновидности на която са общата ценност на инисефективното икономическо
благо* (total worth of iniseffective economic good) (на производствената услуга),
средната ценност на инисефективното икономическо благо* (average
worth of iniseffective economic good) (на производствената услуга) и пределната ценност на инисефективното икономическо благо* (marginal worth of
iniseffective economic good) (на производствената услуга); (2) полезност на
инисефективното икономическо благо* (utility of iniseffective economic good)
(на производствената услуга), разновидности на която са общата полезност
на инисефективното икономическо благо* (total utility of iniseffective economic good) (на производствената услуга), средната полезност на инисефективното икономическо благо* (average utility of iniseffective economic
good) (на производствената услуга) и пределната полезност на инисефективното икономическо благо* (marginal utility of iniseffective economic good)
(на производствената услуга); (3) стойност на инисефективното икономическо благо* (value of iniseffective economic good) (на производствената услуга), разновидности на която са общата стойност на инисефективното икономическо благо* (total value of iniseffective economic good) (на производствената услуга), средната стойност на инисефективното икономическо благо* (average value of iniseffective economic good) (на производствената услуга)
и пределната стойност на инисефективното икономическо благо* (marginal value of iniseffective economic good) (на производствената услуга).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.9. Разновидности на квазиефективното (индификасното) благо при
комбиниране на възпроизводствената и предметната класификация.
Сервопродукция и сервоуслуга
В табл. 5-а са посочени разновидностите на квазиефективното (индификасното) благо, получени при комбинираното прилагане на възпроизводствената и предметната основна класификация. Съответстващите на това разновидности на квазиефективността са посочени в табл. 5-б. При техния анализ се
прилагат вече използваните принципи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-а. Разновидности на квазиефективното (индификасното) благо едновременно
според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]
Квазиефективно (индификасно) благо

1. Квазиприфективно
благо (сервопродукция)

2. Квазисефективно
благо (сервоуслуга)

1. Квазирефективно
(непряко възпроизводствено, реиндификасно)
благо

Квазиреприфективно (непряко първично възпроизводствено, реиндипрификасно) благо, възпроизводствена сервопродукция)

Квазиресефективно (непряко вторично възпроизводствено, реиндисефикасно) благо (възпроизводствена сервоуслуга)

2. Квазиинифективно
(непряко производствено, инииндификасно,
квазиефекторно) благо
(сервопродукт)

Квазииниприфективно
(непряко първично производствено, квазиприфекторно, инииндипрификасно) благо (производствена
сервопродукция, първичен
сервопродукт)

Квазиинисефективно
(непряко вторично производствено, квазисефекторно, инииндисефикасно) благо (производствена сервоуслуга, вторичен
сервопрдукт)

3. Квазимаркефективно
(непряко пазарно, маркеиндификасно) благо

Квазимаркесефективно
(непряко вторично пазарно, маркеиндисефикасно)
благо (пазарна сервоуслуга)

4. Квазидистрифективно (непряко дистрибутивно, дистрииндификасно) благо

Квазидистрисефективно
(непряко вторично дистрибутивно, дистрииндисефикасно) благо (дистрибутивна сервоуслуга)

5. Квазиконефективно
(непряко потребително,
конеиндификасно) благо

Квазиконесефективно
(непряко вторично потребително, конеиндисефикасно) благо (потребителна сервоуслуга)

6. Квазикофективно
(непряко следпроизводствено, коиндификасно) благо

Квазикосефиктивно (непряко вторично следпроизводствено, коиндисефикасно) благо (следпроизводствена сервоуслуга)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-а. Разновидности на квазиефективното (индификасното) благо едновременно
според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]
Квазиефективно (индификасно) благо

1. Квазиприфективно
благо (сервопродукция)

2. Квазисефективно
благо (сервоуслуга)

7. Квазибефективно
(непряко с предипотребително, беиндификасно) благо

Квазибепрификтивно (непряко първично предипотрбително, беиндипрификасно) благо (предипотрбителна сервопродукция)

Квазибесефиктивно (непряко вторично предипотрбително, беиндисефикасно) благо (предипотрбителна сервоуслуга)

8. Квазиефективно
(непряко стопанствено,
квазиендедификасно)
благо

Квазиендепрификтивно
(непряко първично стопанствено, ендеиндипрификасно) благо (стопанствена
сервопродукция)

Квазиендесефиктивно
(непряко вторично стопанствено, ендеиндисефикасно) благо (стопанствена сервоуслуга)
Квазиинесефиктивно
(непряко вторично посредническо, инеиндисефикасно) благо (посредническа сервоуслуга)

9. Квазинефективно
(непряко посредническо, квазиинедификасно)
благо
10. Квазибифективно
(непряко бизнес, квазибидификасно) благо

Квазибипрификтивно
(непряко първично бизнес,
бииндипрификасно) благо
(бизнес сервопродукция)

Квазибисефиктивно (непряко вторично бизнес,
бииндисефикасно) благо
(бизнес сервоуслуга)
Квазиасефиктивно (непряко вторично алокативно, аиндисефикасно) благо (алокативна сервоуслуга)

11. Квазиафективно
(непряко алокативно,
квазиадификасно) благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-б. Разновидности на квазиефективността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]

Квазиефективност (индификасност, непряка
артипрефикасност)

1. Квазиприфективност
(индипрификасност, непряка първична артипрефикасност, първична
квазиефективност)

2. Квазисефективност
(индисефикасност, непряка вторична артипрефикасност, вторична
квазиефективност)

1. Квазирефективност
(реиндификасност, непряка възпроизводствена артипрефикасност,
възпроизводствена квазиефективност)

Квазиреприфективност
(реиндипрификасност,
непряка първична възпроизводствена артипрефикасност, първична възпроизводствена квазиефективност)

Квазиресефективност
(реиндисефикасност, непряка вторична възпроизводствена артипрефикасност, вторична възпроизводствена квазиефективност)

2. Квазиинифективност
(инииндификасност,
непряка производствена артипрефикасност,
производствена квазиефективност, квазиефекторност)

Квазииниприфективност
(реиндипрификасност,
непряка първична производствена артипрефикасност, първична производствена квазиефективност,
първична квазиефекторност)

Квазиинисефективност
(реиндисефикасност, непряка вторична производствена артипрефикасност,
вторична производствена
квазиефективност, вторична квазиефекторност)

3. Квазимаркефективност (маркеиндификасност, непряка пазарна
артипрефикасност, пазарна квазиефективност)

Квазимаркесефективност
(маркеиндисефикасност,
непряка вторична пазарна
артипрефикасност, вторична пазарна квазиефективност

4. Квазидистрифективност (дистрииндификасност, непряка дистрибутивна артипрефикасност, дистрибутивна
квазиефективност)

Квазидистрисефективност
(дистрииндисефикасност,
непряка вторична дистрибутивна артипрефикасност, вторична дистрибутивна квазиефективност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-б. Разновидности на квазиефективността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]

Квазиефективност (индификасност, непряка
артипрефикасност)

1. Квазиприфективност
(индипрификасност, непряка първична артипрефикасност, първична
квазиефективност)

2. Квазисефективност
(индисефикасност, непряка вторична артипрефикасност, вторична
квазиефективност)

5. Квазиконефективност (конеиндификасност, непряка потребителна артипрефикасност, потребителна квазиефективност)

Квазиконесефективност
(конеиндисефикасност,
непряка вторична потребителна артипрефикасност, вторична потребителна квазиефективност

6. Квазикофективност
(коиндификасност,
непряка следпроизводствена артипрефикасност, следпроизводствена квазиефективност)

Квазикосефективност
(коиндисефикасност,
непряка вторична следпроизводствена артипрефикасност, вторична
следпроизводствена квазиефективност)

7. Квазибефективност
(беиндификасност, непряка предипотребителна артипрефикасност,
предипотребителна
квазиефективност)

Квазибеприфективност
(беиндипрификасност,
непряка първична предипотребителна артипрефикасност, първична предипотребителна квазиефективност)

Квазибесефективност
(беиндисефикасност, непряка вторична предипотребителна артипрефикасност, вторична предипотребителна квазиефективност)

8. Квазиендефективност
(ендеиндификасност,
непряка стопанствена
артипрефикасност, стопанствена
квазиефективност)

Квазиендеприфективност
(ендеиндипрификасност,
непряка първична стопанствена артипрефикасност,
първична стопанствена
квазиефективност)

Квазиендесефективност
(ендеиндисефикасност,
непряка вторична стопанствена артипрефикасност,
вторична стопанствена
квазиефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-б. Разновидности на квазиефективността едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [3]

Квазиефективност (индификасност, непряка
артипрефикасност)

1. Квазиприфективност
(индипрификасност, непряка първична артипрефикасност, първична
квазиефективност)

2. Квазисефективност
(индисефикасност, непряка вторична артипрефикасност, вторична
квазиефективност)
Квазиинесефективност
(инеиндисефикасност,
непряка вторична посредническа артипрефикасност, вторична посредническа квазиефективност)

9. Квазиинефективност
(инеиндификасност,
непряка посредническа
артипрефикасност,
посредническа квазиефективност)
10. Квазибифективност
(бииндификасност,
непряка бизнес артипрефикасност, бизнес
квазиефективност)

Квазибиприфективност
(бииндипрификасност,
непряка първична бизнес
артипрефикасност, първична бизнес квазиефективност)

11. Квазиафективност
(аиндификасност, непряка алокативна артипрефикасност, алокативна квазиефективност)

Квазибисефективност
(бииндисефикасност,
непряка вторична бизнес
артипрефикасност, вторична бизнес квазиефективност)
Квазиасефективност
(аиндисефикасност, непряка вторична алокативна
артипрефикасност, вторична алокативна квазиефективност)

В табл. 5-в са посочени разновидностите на квазиефективното (индификасното) икономическо благо, получени при комбинираното прилагане на възпроизводствената и предметната основна класификация. Съответстващите на
това разновидности на икономическата квазиефективност са посочени в табл.
5-г. При техния анализ също се прилагат вече използваните принципи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-в. Разновидности на квазиефективното (индификасното) икономическо благо
едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]
Квазиефективно (индификасно) икономическо
благо

1. Квазиприфективно
икономическо благо
(икономическа сервопродукция)

2. Квазисефективно
икономическо благо
(икономическа сервоуслуга)

1. Квазирефективно
(непряко възпроизводствено, реиндификасно)
икономическо благо

Квазиреприфективно (непряко първично възпроизводствено, реиндипрификасно) икономическо благо, възпроизводствена икономическа сервопродукция)

Квазиресефективно (непряко вторично възпроизводствено, реиндисефикасно) икономическо благо (възпроизводствена
икономическа сервоуслуга)

2. Квазиинифективно
(непряко производствено, инииндификасно,
квазиефекторно) икономическо благо (икономически сервопродукт)

Квазииниприфективно
(непряко първично производствено, квазиприфекторно, инииндипрификасно) икономическо благо
(производствена икономическа сервопродукция,
първичен икономически
сервопродукт)

Квазиинисефективно
(непряко вторично производствено, квазисефекторно, инииндисефикасно) икономическо благо
(производствена икономическа сервоуслуга,
вторичен икономически
сервопрдукт)
Квазимаркесефективно
(непряко вторично пазарно, маркеиндисефикасно)
икономическо благо (пазарна икономическа сервоуслуга)

3. Квазимаркефективно
(непряко пазарно, маркеиндификасно) икономическо благо

Квазидистрисефективно
(непряко вторично дистрибутивно, дистрииндисефикасно) икономическо
благо (дистрибутивна
икономическа сервоуслуга)

4. Квазидистрифективно (непряко дистрибутивно, дистрииндификасно) икономическо
благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-в. Разновидности на квазиефективното (индификасното) икономическо благо
едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]
Квазиефективно (индификасно) икономическо
благо

1. Квазиприфективно
икономическо благо
(икономическа сервопродукция)

2. Квазисефективно
икономическо благо
(икономическа сервоуслуга)

5. Квазиконефективно
(непряко потребително,
конеиндификасно) икономическо благо

Квазиконесефективно
(непряко вторично потребително, конеиндисефикасно) икономическо благо (потребителна икономическа сервоуслуга)

6. Квазикофективно
(непряко следпроизводствено, коиндификасно) икономическо
благо

Квазикосефиктивно (непряко вторично следпроизводствено, коиндисефикасно) икономическо
благо (следпроизводствена икономическа сервоуслуга)

7. Квазибефективно
(непряко с предипотребително, беиндификасно) икономическо благо

Квазибепрификтивно (непряко първично предипотрбително, беиндипрификасно) икономическо благо
(предипотрбителна икономическа сервопродукция)

Квазибесефиктивно (непряко вторично предипотрбително, беиндисефикасно) икономическо благо (предипотрбителна
икономическа сервоуслуга)

8. Квазиефективно
(непряко стопанствено,
квазиендедификасно)
икономическо благо

Квазиендепрификтивно
(непряко първично стопанствено, ендеиндипрификасно) икономическо благо
(стопанствена икономическа сервопродукция)

Квазиендесефиктивно
(непряко вторично стопанствено, ендеиндисефикасно) икономическо
благо (стопанствена икономическа сервоуслуга)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-в. Разновидности на квазиефективното (индификасното) икономическо благо
едновременно според възпроизводствената и предметната основна класификация [3]
Квазиефективно (индификасно) икономическо
благо

1. Квазиприфективно
икономическо благо
(икономическа сервопродукция)

Квазиинесефиктивно
(непряко вторично посредническо, инеиндисефикасно) икономическо
благо (посредническа
икономическа сервоуслуга)

9. Квазинефективно
(непряко посредническо, квазиинедификасно)
икономическо благо

10. Квазибифективно
(непряко бизнес, квазибидификасно) икономическо благо

2. Квазисефективно
икономическо благо
(икономическа сервоуслуга)

Квазибипрификтивно
(непряко първично бизнес,
бииндипрификасно) икономическо благо (бизнес
икономическа сервопродукция)

Квазибисефиктивно (непряко вторично бизнес,
бииндисефикасно) икономическо благо (бизнес
икономическа сервоуслуга)
Квазиасефиктивно (непряко вторично алокативно, аиндисефикасно) икономическо благо (алокативна икономическа сервоуслуга)

11. Квазиафективно
(непряко алокативно,
квазиадификасно) икономическо благо
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според възпроизводствената и предметната основна класификация [1]

Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непряка икономическа
артипрефикасност)

1. Икономическа квазиприфективност (икономическа индипрификасност,
непряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа квазиефективност)

2. Икономическа икономическа квазисефективност (икономическа
индисефикасност, непряка вторична икономическа артипрефикасност, вторична икономическа квазиефективност)

1. Икономическа квазирефективност (икономическа реиндификасност, непряка възпроизводствена икономическа артипрефикасност, възпроизводствена икономическа квазиефективност)

Икономическа квазиреприфективност (икономическа реиндипрификасност, непряка първична
възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична възпроизводствена икономическа
квазиефективност)

Икономическа квазиресефективност (икономическа реиндисефикасност, непряка вторична
възпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична възпроизводствена икономическа квазиефективност)

2. Икономическа квазиинифективност (икономическа инииндификасност, непряка производствена икономическа артипрефикасност, производствена
икономическа квазиефективност, икономическа квазиефекторност)

Икономическа квазииниприфективност (икономическа реиндипрификасност, непряка първична
производствена икономическа артипрефикасност,
първична производствена
икономическа квазиефективност, първична икономическа квазиефекторност)

Икономическа квазиинисефективност (икономическа реиндисефикасност, непряка вторична
производствена икономическа артипрефикасност,
вторична производствена
икономическа квазиефективност, вторична икономическа квазиефекторност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономическа квазимаркефективност
(икономическа маркеиндификасност, непряка пазарна икономическа артипрефикасност, пазарна икономическа квазиефективност)

Икономическа квазимаркесефективност (икономическа маркеиндисефикасност, непряка вторична пазарна икономическа
артипрефикасност, вторична пазарна икономическа квазиефективност
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според възпроизводствената и предметната основна класификация [2]

Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непряка икономическа
артипрефикасност)

1. Икономическа квазиприфективност (икономическа индипрификасност,
непряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа квазиефективност)

2. Икономическа икономическа квазисефективност (икономическа
индисефикасност, непряка вторична икономическа артипрефикасност, вторична икономическа квазиефективност)

4. Икономическа квазидистриефективност
(икономическа дистрииндификасност, непряка дистрибутивна икономическа артипрефикасност, дистрибутивна
икономическа квазиефективност)

Икономическа квазидистрисефективност (икономическа дистрииндисефикасност, непряка вторична дистрибутивна
икономическа артипрефикасност, вторична дистрибутивна икономическа
квазиефективност

5. Икономическа квазиконефективност
(икономическа конеиндификасност, непряка
потребителна икономическа артипрефикасност, потребителна
икономическа квазиефективност)

Икономическа квазиконесефективност (икономическа конеиндисефикасност, непряка вторична
потребителна икономическа артипрефикасност,
вторична потребителна
икономическа квазиефективност

6. Икономическа квазикофективност (икономическа коиндификасност, непряка
следпроизводствена
икономическа артипрефикасност, следпроизводствена икономическа квазиефективност)

Икономическа квазикосефективност (икономическа коиндисефикасност, непряка вторична
следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична следпроизводствена икономическа квазиефективност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5-г. Разновидности на икономическата квазиефективност едновременно
според възпроизводствената и предметната основна класификация [3]

Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непряка икономическа
артипрефикасност)

1. Икономическа квазиприфективност (икономическа индипрификасност,
непряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа квазиефективност)

2. Икономическа икономическа квазисефективност (икономическа
индисефикасност, непряка вторична икономическа артипрефикасност, вторична икономическа квазиефективност)

7. Икономическа квазибефективност (икономическа беиндификасност, непряка предипотребителна икономическа артипрефикасност, предипотребителна икономическа квазиефективност)

Икономическа квазибеприфективност (икономическа беиндипрификасност, непряка първична
предипотребителна икономическа артипрефикасност, първична предипотребителна икономическа
квазиефективност)

Икономическа квазибесефективност (икономическа беиндисефикасност, непряка вторична
предипотребителна икономическа артипрефикасност, вторична предипотребителна икономическа квазиефективност)

8. Икономическа квазиендефективност (икономическа ендеиндификасност, непряка
стопанствена икономическа артипрефикасност, стопанствена икономическа
квазиефективност)

Икономическа ивазиенИкономическа квазиендепдесефективност (иконорифективност (икономимическа ендеиндисефическа ендеиндипрификаскасност, непряка вторичност, непряка първична
на стопанствена иконостопанствена икономичесмическа артипрефикаска артипрефикасност, първична стопанствена иконо- ност, вторична стопанстмическа квазиефективност) вена икономическа квазиефективност)

9. Икономическа квазиинефективност (икономическа инеиндификасност, непряка посредническа икономическа артипрефикасност, посредническа
икономическа квазиефективност)

Икономическа квазиинесефективност (икономическа инеиндисефикасност, непряка вторична
посредническа икономическа артипрефикасност,
вторична посредническа
икономическа квазиефективност)
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според възпроизводствената и предметната основна класификация [4]

Икономическа квазиефективност (икономическа индификасност,
непряка икономическа
артипрефикасност)

1. Икономическа квазиприфективност (икономическа индипрификасност,
непряка първична икономическа артипрефикасност, първична икономическа квазиефективност)

2. Икономическа икономическа квазисефективност (икономическа
индисефикасност, непряка вторична икономическа артипрефикасност, вторична икономическа квазиефективност)

10. Икономическа квазибифективност (икономическа бииндификасност, непряка бизнес
икономическа артипрефикасност, бизнес
икономическа квазиефективност)

Икономическа квазибиприфективност (икономическа бииндипрификасност, непряка първична
бизнес икономическа артипрефикасност, първична
бизнес икономическа квазиефективност)

Икономическа квазибисефективност (икономическа бииндисефикасност, непряка вторична
бизнес икономическа артипрефикасност, вторична бизнес икономическа
квазиефективност)

11. Икономическа квазиафективност (икономическа аиндификасност, непряка алокативна икономическа
артипрефикасност,
алокативна икономическа квазиефективност)

Икономическа квазиасефективност (икономическа аиндисефикасност,
непряка вторична алокативна икономическа артипрефикасност, вторична алокативна икономическа квазиефективност)

Вж. благо, икономическо благо, икономиченостно благо, зависимости
между продукта и субсипродукта, изгодност, икономичностна изгодност,
ползваемост, икономичностна ползваемост, сметност, икономичностна
сметност, разширена икономическа ингредиентност.
ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА (interrelations between product and subsiproduct) (подразбирани само като изходи на икономически системи) (*). Според разширителната класификация (вж. разширена икономическа ингредиентност) благото има две фундаментални раз203
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности – продукт и субсипродукт* (subsiproduct). В статията “Зависимости между благото и продукта” е показано, че (1) в производствената
фаза на поддържащата (базовата, възпроизводствената) дейност на обществото, освен (а) продукт (при чието производство се създава ценност, в т.ч. и полезност и стойност, което предполага тяхното първично разпределение) се
произвежда и (б) сервопродукт (обслужващ управлението на производството,
но с тази особеност, че при него не възниква ценност, а само квазиценност, в
т.ч. и квазиполезност и квазистойност, което предполага, че чрез тях само
се преразпределя ценността, вече създадена в производството на продукта). В
същата статия е показано и че (2) в следпроизводствените фази на поддържащата дейност се произвеждат само блага (във вид на услуги), при което не
възниква възниква ценност, а само се преразпределя ценността, вече създадена
в производството на продукта. Именно с тези твърдения се започва с изграждането на разширителната класификация.
1. Разширителна класификация на артификасното благо (на ефикасното благо без природното благо)
Разширителната класификация придобива своя завършен вид (вж. фиг.
1), когато в обществената дейност освен поддържащата (базовата) дейност
се включи и супериалната (надстроечната) дейност (дейността на супериалната сфера), т.е. под внимание се вземе и супериалното благо (същото като суфикасно благо). Аналогично на възпроизводственото (рефикасното) благо,
супериалното благо има две разновидности – суфективно благо* (suffective
good) (когато то е резултат от функционирането на подсистеми с права връзка в супериалната сфера, на суфективна дейност) и квазисуфективно благо* (quasi-suffective good) (когато то е резултат от функционирането на подсистеми с обратна връзка в супериалната сфера, на квазисуфективна
дейност). Тогава ефективното благо има по-широк обхват: негови разновидности вече са рефективното благо (в т.ч. инифективното благо и кофективното благо) и суфективното благо. От своя страна квазиефективното
благо също има по-широк обхват: негови разновидности вече са квазирефективното благо (в т.ч. квазиинифективното благо и квазикофективното
благо) и квазисуфективното благо. Затова като цяло в новия (по-широк) обхват разновидности на ефикасното благо вече са рефикасното благо (в т.ч.
инификасното благо и кофикасното благо) и суфикасното благо. Оттук
следва, че разновидности на рефикасното благо са рефективното благо и
квазирефективното благо (в т.ч. разновидности на инификасното благо са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инифективното благо и квазиинифективното благо, а разновидности на
кофикасното благо са кофективното благо и квазикофективното благо) и
разновидности на суфикасното благо са суфективното благо и квазисуфективното благо. (Относно тези понятия вж. и зависимости между благото и
продукта.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ефекторно
благо

Субсиефекторно благо

Рефективно
благо

Ексинифективно благо

Инифективно
благо

Кофективно
благо

Суфективно
благо

Ефективно
благо

Квазиинифективно
благо

Квазикофективно
благо

Квазисуфективно
благо

Квазиефективно благо

Квазирефективно
благо

Инификасно благо

Квазиексинифектив. благо

Кофикасно
благо

Рефикасно благо

Суфикасно
благо

Благо =
ефикасно
благо

Ексинификасно
благо

Фиг. 1. Разновидности на ефекторното, субсиефекторното и ефикасното благо според
разширителната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това поражда ред нови понятия за благото и продукта, някои от които са
предмет на настоящия параграф [за улеснение се абстрахираме от природното
благо (също)]. В основата им стои класификацията {(1) продукт [същото като
ефекторно благо* (effectory good) и като инифективно благо* (iniffectory
good)], (2) субсипродукт* (subsiproduct) [същото като субсиефекторно благо*
(subsieffectory good)], (3) благо [същото като ефикасно благо* (еffectual
good)}. Сумата на продукта и субсипродукта е благото в неговата цялост. Субсипродуктът (субсиефекторното благо) е благо (ефикасно благо), което
(съобразно с всички, дадени по-горе определения) не е продукт. Това означава, че трудът, който го създава, не е произведителен и че участниците в него
участват в преразпределението (на не и в първичното разпределение) на дохода. Наименованието му е съкращение едновременно от изразите (1) субсидиарен продукт* (subsidiary product) (спомагателен продукт) и (2) субсеквентен
продукт (subsequent product) (последващ продукт след прякото производство,
т.е. след същинския продукт, след ефекторното благо) и (3) субсидиран продукт* (subsidized product), значи и субсидирано благо* (subsidized good) (той
е субсидиран от доходите, получени при производството на продукта) [т.е. е
издържан продукт* (expendited product)]. Субсипродуктът не е същински
продукт, но притежава някои от необходимите характеристики на продукта
(той е полезно благо), но не всички от тях; в този смисъл той е псевдопродукт* (pseudoproduct). За разлика от него продуктът (същото като същински
продукт) е издържащ продукт* (expenditing product) (доходите от чието производство се използват за издържането на други дейности).
Продуктът (ефекторното благо) включва само прякото инифективно
благо (квадратчето, маркирано с плътната удебелена линия във фиг. 1). Субсипродуктът (субсиефекторното благо), обаче, е общо понятие за кофективното благо, суфективното благо, квазиинифективното благо, квазикофективното благо и квазисуфективното благо (останалата по-голяма част, маркирана с плътната удебелена линия във фиг. 1). Като понятие субсипродуктът
(субсиефекторното благо) е обединение на кофикасното благо, суфикасното
благо и квазиефективното благо. Кофективното и суфективното благо са разновидности на по-общото понятие за ексинификасно благо* (exiniffectual
good) [от екстраинификасно (извънпроизводствено) благо]. То е продукт на
ексинификасна дейност* (exiniffectual activity), една част от която е базова
дейност (кофикасното благо, което е следпроизводствено, но е възпроизводствено благо), а друга част от която е надстроечна дейност (суфикасното благо).
Затова разновидности на ексинификасното благо са (1) ексинифективното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо* (exiniffective good) (разновидности на което от своя страна са кофективното благо и суфективното благо) и (2) квазиексинифективното благо*
(quasi-exiniffective good) (разновидности на което от своя страна са квазикофективното благо и квазисуфективното благо). От това следва, че от общността на рефикасното благо и ексинификаснато благо отново се формира благото
изобщо (ефикасното благо). Всичко това показва, че като понятие субсипродуктът (субсиефекторното благо) е обединение на квазиефективното благо и
ексинификасното благо.
Горната постановка дава основание да се твърди следното: (1) кофективното благо е кофективно субсиефекторно благо* (coffective subsieffectory
good), (2) суфективното благо е суфективно субсиефекторно благо* (suffective subsieffectory good), (3) ексинифективното благо е ексинифективно субсиефекторно благо* (exiniffective subsieffectory good), (4) квазикофективното
благо е квазикофективно субсиефекторно благо* (quasi-coffective subsieffectory good), (5) квазисуфективното благо е квазисуфективно субсиефекторно
благо* (quasi-suffective subsieffectory good), (6) квазиексинифективното благо е
квазиексинифективно субсиефекторно благо* (quasi-exiniffective subsieffectory good), (7) кофикасното благо е кофикасно субсиефекторно благо*
(coffectual subsieffectory good), (8) суфикасното благо е суфикасно субсиефекторно благо* (suffectual subsieffectory good), (9) ексинификасното благо е ексинификасно субсиефекторно благо* (exiniffectual subsieffectory good), (10)
квазиинифективното благо е квазиинифективно субсиефекторно благо*
(quasi-iniffective subsieffectory good), (11) квазиефективното благо е квазиефективно субсиефекторно благо* (quasi-effective subsieffectory good).
Разширителната класификация извежда на преден план понятието за обществена сфера (social sphere) (да не се смесва с понятието за публични блага). В нея се извършва обществена дейност (social activity), резултатът от която са благата (ефикасните блага) (като съставно понятие: благото, ефикасното благо). С тяхната употреба се удовлетворяват потребностите на
обществената сфера (needs /necessities/ of social sphere). Заради произхода,
предназначението и функционалния характера на благата (те са ефикасни блага), които удовлетворяват потребностите на обществената сфера, последните
се определят като ефикасни потребности на обществената сфера* (effectual needs /necessities/ of social sphere) [същото като полезни потребности на
обществената сфера* (useful needs /necessities/ of social sphere) или просто
ефикасни потребности* (effectual needs /necessities/)]. Обществената сфера и
нейните потребности се състоят (са съставени) от свои части (подсистеми) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------това положение може (според възприетата класификация) се реализира по няколко начина.
Първо, според функционалната класификация (положение, разгледано
по-горе) обществената сфера се състои от (1) базова сфера (поддържане, поддържаща сфера, база) (сферата, в която се създава рефикасното благо) и (2)
супериална сфера (надстройка) (сферата, в която се създава суфикасното
благо). Тогава според своя функционален носител потребностите на обществената сфера се състоят от (1) потребности на поддържащата сфера* (needs
/necessities/ of sustenance sphere), които се удовлетворяват от ефикасното благо за поддържащата сфера* (effectual good for sustenance sphere) и (2) потребности на супериалната сфера* (needs /necessities/ of superial sphere), които се удовлетворяват от ефикасното благо за супериалната сфера* (effectual
good for superial sphere). От своя страна според функционалния си характер
(според това в коя функционална сфера е произведено благото, удовлетворяващо тези потребности), потребностите на обществената сфера се състоят от
(1) рефикасни /поддържащи, базови/ потребности на обществената сфера* (reffectual /sustenance, basic/ needs /necessities/ of social sphere), които се
удовлетворяват от рефикасното благо* (reffectual good) и (2) суфикасни
/супериални, надстроечни/ потребности на обществената сфера* (suffectual /superial, superstructural/ needs /necessities/ of social sphere), които се удовлетворяват от суфикасното благо* (suffectual good). От положения (1) и (2) се
пораждат четири разновидности на обществените потребности според функционалната класификация: (1) рефикасни /поддържащи, базови/ потребности на поддържащата сфера* (reffectual /sustenance, basic/ needs /necessities/
of sustenance sphere), които се удовлетворяват от рефикасното благо за поддържащата сфера* (reffectual good for sustenance sphere); (2) рефикасни
/поддържащи, базови/ потребности на супериалната сфера* (reffectual
/sustenance, basic/ needs /necessities/ of superial sphere), които се удовлетворяват
от рефикасното благо за супериалната сфера* (reffectual good for superial
sphere); (3) суфикасни /супериални, надстроечни/ потребности на поддържащата сфера* (suffectual /superial, superstructural/ needs /necessities/ of
sustenance sphere), които се удовлетворяват от суфикасното благо за поддържащата сфера* (suffectual good for sustenance sphere); (4) суфикасни
/супериални, надстроечни/ потребности на супериалната сфера* (suffectual /superial, superstructural/ needs /necessities/ of superial sphere), които се
удовлетворяват от суфикасното благо за супериалната сфера* (suffectual
good for superial sphere). Тези разновидности могат да бъдат допълнени с раз209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности, които произтичат от субстанциалната и предметната класификация.
Второ, според възпроизводствената класификация обществената сфера
се състои от (1) инификасна сфера* (iniffectual sphere) [същото като производствена сфера (production sphere), производство] (сферата, в която се създава инификасното благо) и (2) ексинификасна сфера* (exiniffectual sphere)
[същото като извънпроизводствена сфера (extraproduction extrasphere), извънпроизводство (extraproduction)] (сферата, в която се създава ексинификасното благо). Тогава според своя възпроизводствен носител потребностите на
обществената сфера се състоят от (1) потребности на инификасната сфера*
(needs /necessities/ of iniffectual sphere), които се удовлетворяват от ефикасното благо за инификасната сфера* (effectual good for iniffectual sphere) и (2)
потребности на ексинификасната сфера* (needs /necessities/ of exiniffectual
sphere), които се удовлетворяват от ефикасното благо за ексинификасната
сфера* (effectual good for exiniffectual sphere). От своя страна според възпроизводствения си характер (според това в коя възпроизводствена сфера е произведено благото, удовлетворяващо тези потребности), потребностите на обществената сфера се състоят от (1) инификасни потребности на обществената
сфера* (iniffectual needs /necessities/ of social sphere), които се удовлетворяват
от инификасното благо* (iniffectual good) и (2) ексинификасни потребности на обществената сфера* (exiniffectual needs /necessities/ of social sphere),
които се удовлетворяват от ексинификасното благо* (exiniffectual good). От
положения (1) и (2) се пораждат четири разновидности на обществените потребности според възпроизводствената класификация: (1) инификасни потребности на инификасната сфера* (iniffectual needs /necessities/ of iniffectual
sphere), които се удовлетворяват от инификасното благо за инификасната
сфера* (iniffectual good for iniffectual sphere); (2) инификасни потребности
на ексинификасната сфера* (iniffectual needs /necessities/ of exiniffectual
sphere), които се удовлетворяват от инификасното благо за ексинификасната сфера* (iniffectual good for exiniffectual sphere); (3) ексинификасни потребности на инификасната сфера* (exiniffectual needs /necessities/ of iniffectual sphere), които се удовлетворяват от ексинификасното благо за инификасната сфера* (exiniffectual good for iniffectual sphere); (4) ексинификасни
потребности на ексинификасната сфера* (exiniffectual needs /necessities/ of
exiniffectual sphere), които се удовлетворяват от ексинификасното благо за
ексинификасната сфера* (exiniffectual good for exiniffectual sphere). Тези раз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности могат да бъдат допълнени с разновидности, които произтичат от
функционалната, субстанциалната и предметната класификация.
Трето, според системната класификация обществената сфера се състои
от (1) ефективна сфера* (effective sphere) (сферата, в която се създава ефективното благо) и (2) квазиефективна сфера* (quasi-effective sphere) (сферата, в която се създава квазиефективното благо). Тогава според своя системен носител потребностите на обществената сфера се състоят от (1) потребности на ефективната сфера* (needs /necessities/ of effective sphere), които
се удовлетворяват от ефикасното благо за ефективната сфера* (effectual
good for effective sphere) и (2) потребности на квазиефективната сфера*
(needs /necessities/ of quasi-effective sphere), които се удовлетворяват от ефикасното благо за квазифективната сфера* (effectual good for quasiffective
sphere). Тези разновидности могат да бъдат допълнени с разновидности, които
произтичат от функционалната, възпроизводствената, субстанциалната и
предметната класификация.
Четвърто, според разширителната класификация обществената сфера
се състои от (1) ефекторна сфера* (effectory sphere) [същото като продуктова
сфера* (product sphere)] [сферата, в която се създава продуктът (същото като
ефекторно благо)] и (2) субсиефекторна сфера* (subsieffectory sphere) [същото като субсипродуктова сфера* (subsiproduct sphere)] [сферата, в която се
създава субсипродуктът (същото като субсиефекторно благо)]. Подсистеми
на субсиефекторната сфера са квазифективната сфера и ексинификасната сфера. Съответно, подсистеми на субсиефекторното благо са квазиефективното благо (същото като квазиефективно субсиефекторно благо) и
ексинификасното благо (същото като ексинификасно субсиефекторно благо). Тогава според своя разширителен носител потребностите на обществената сфера се състоят от (1) потребности на ефекторната сфера* (needs
/necessities/ of effectory sphere), които се удовлетворяват от ефикасното благо
за ефекторната сфера* (effectual good for effectory sphere) и (2) потребности на субсиефекторната сфера* (needs /necessities/ of subsieffectory sphere),
които се удовлетворяват от ефикасното благо за субсиефекторната сфера*
(effectual good for subsieffectory sphere). От своя страна според разширителния си характер (според това в коя функционална сфера е произведено благото, удовлетворяващо тези потребности), потребностите на обществената сфера
се състоят от (1) ефекторни потребности на обществената сфера* (effectory needs /necessities/ of social sphere), които се удовлетворяват от ефекторното благо* (reffectual good) и (2) субсиефекторни потребности на общес211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твената сфера* (subsieffectory needs /necessities/ of social sphere), които се
удовлетворяват от субсиефекторното благо* (subsieffectory good). От положения (1) и (2) се пораждат четири разновидности на обществените потребности според разширителната класификация: (1) ефекторни потребности на
ефекторната сфера* (effectory needs /necessities/ of effectory sphere), които се
удовлетворяват от ефекторното благо за ефекторнаата сфера* (effectory
good for effectory sphere); (2) ефекторни потребности на субсиефекторната
сфера* (effectory needs /necessities/ of subsieffectory sphere), които се удовлетворяват от ефекторнато благо за субсиефекторната сфера* (effectory good
for subsieffectory sphere); (3) субсиефекторни потребности на ефекторната
сфера* (subsi-effectory needs /necessities/ of effectory sphere), които се удовлетворяват от субсиефекторното благо за ефекторната сфера* (subsieffectory
good for effectory sphere); (4) субсиефекторни потребности на субсиефекторната сфера* (subsieffectory needs /necessities/ of superial sphere), които се
удовлетворяват от субсиефекторното благо за субсиефекторната сфера*
(subsieffectory good for subsi-effectory sphere). Тези разновидности могат да бъдат допълнени с разновидности, които произтичат от функционалната, възпроизводствената, субстанциалната, предметната и системната класификация. Зависимостите между разновидностите на обществената сфера са
показани във фиг. 2.
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сфера

Субсиефекторна сфера

Рефективна
сфера

Ексинифективна сфера

Инифективна
сфера

Кофективна
сфера

Суфективна
сфера

Ефективна
сфера

Квазиинифективна
сфера

Квазикофективна
сфера

Квазисуфективна
сфера

Квазиефективна сфера

Квазирефективна
сфера

Инификасна сфера

Квазиексинифектив. сфера

Суфикасна
(супериална)
сфера

Кофикасна
сфера

Рефикасна
(поддържаща) сфера

Обществена
сфера

Ексинификасна
сфера

Фиг. 2. Разновидности на ефекторната, субсиефекторната и обществената сфера според разширителната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Разширителна класификация на артификасността (на ефикасността без елефикасността)
При прилагането на разширителната класификация под внимание се взема
и суфикасността (същото като артисуфикасност) (вж. фиг. 3). Аналогично
на рефикасността, суфикасността има две разновидности – суфективност*
(suffectivity) (при функционирането на подсистеми с права връзка в супериалната сфера) и квазисуфективност* (quasi-suffectivity) (при функционирането на подсистеми с обратна връзка в супериалната сфера). Тогава ефективността има по-широк обхват: нейни разновидности вече са рефективността (в
т.ч. инифективността и кофективността) и суфективността. От своя страна
квазиефективността също има по-широк обхват: нейни разновидности вече
са квазирефективността (в т.ч. квазиинифективността и квазикофективността) и квазисуфективността. Затова като цяло в новия (по-широк) обхват
разновидности на ефикасността вече са рефикасността (в т.ч. инификасността и кофикасността) и суфикасността. Оттук следва, че разновидности
на рефикасността са рефективността и квазирефективността (в т.ч. разновидности на инификасността са инифективността и квазиинифективността, а разновидности на кофикасността са кофективността и квазикофективността) и разновидности на суфикасността са суфективността и квазисуфективността. (Относно тези понятия вж. и зависимости между благото и
продукта.)
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Ефекторност

Рефективност

Ексинифективнст

Инифективнст

Кофективност

Суфективност

Ефективност

Квазиинифективност

Квазикофективност

Квазисуфективност

Квазиефективност

Квазирефективност

Инификасност

Квазиексинифективност

Кофикасност

Рефикасност

Суфикасност

Ефикасност

Ексинификасност

Фиг. 3. Разновидности на ефекторността, субсиефекторността и ефикасността според
разширителната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това поражда нови понятия за ефикасността и ефекторността, някои от
които са предмет на настоящия параграф. В основата им стои класификацията
{(1) ефекторност* (effectority), (2) субсиефекторност* (subsieffectority), (3)
ефикасност* (еffectuality)}. Ефикасността е общо понятие за ефекторност и
субсиефекторност. Ефекторността е ефикасността на продукта (на ефекторното благо), а субсиефекторността е ефикасността на субсипродукта (на субсиефекторното благо). Субсиефекторността е ефикасност, която не е
ефекторност. Субсиефекторността не е същинска ефекторност, но притежава
някои от необходимите характеристики на ефекторността (тя е полезна ефикасност), но не всички от тях; в този смисъл тя е псевдоефекторност* (pseudoeffectority). Разновидности на горната класификация са класификациите {(1)
средна ефекторност* (average effectority), (2) средна субсиефекторност*
(average subsieffectority), (3) средна ефикасност* (average еffectuality)} и {(1)
пределна ефекторност* (marginal effectority), (2) пределна субсиефекторност* (marginal subsieffectority), (3) пределна ефикасност* (marginal
еffectuality)}.
Ефекторността се покрива с инифективността (квадратчето, маркирано
с плътната удебелена линия във фиг. 3). Субсиефекторността, обаче, е общо
понятие за кофективността, суфективността, квазиинифективността, квазикофективността и квазисуфективността (останалата по-голяма част, маркирана с
плътната удебелена линия във фиг. 3). Като понятие субсиефекторността е
обединение на кофикасността, суфикасността и квазиефективността. Кофективността и суфективността са разновидности на по-общото понятие за ексинификасност* (exiniffectuality) [от екстраинификасност (извънпроизводствена
ефикасност)]. Тя е характеристика на ексинификасната дейност*
(exiniffectual activity). Една част от нея е базова дейност и се характеризира с
кофикасността, а друга част е надстроечна дейност и се характеризира със суфикасността. Затова разновидности на ексинификасността са (1) ексинифективността* (exiniffectivity) (разновидности на което от своя страна са кофективността и суфективнстта) и (2) квазиексинифективността* (quasiexiniffectivity) (разновидности на което от своя страна са квазикофективността
и квазисуфективността). От това следва, че от общността на рефикасността и
ексинификасността отново се формира ефикасността изобщо. Всичко това показва, че като понятие субсиефекторността е обединение на квазиефективността и ексинификасността.
Горната постановка дава основание да се твърди следното: (1) кофективността е кофективна субсиефекторност* (coffective subsieffectority), (2) су216
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фективността е суфективна субсиефекторност* (suffective subsieffectority),
(3) ексинифективността е ексинифективна субсиефекторност* (exiniffective
subsieffectority), (4) квазикофективността е квазикофективна субсиефекторност* (quasi-coffective subsieffectority), (5) квазисуфективността благо е квазисуфективна субсиефекторност* (quasi-suffective subsieffectoryity), (6) квазиексинифективността е квазиексинифективна субсиефекторност* (quasiexiniffective subsieffectority), (7) кофикасността е кофикасна субсиефекторност* (coffectual subsieffectority), (8) суфикасността е суфикасна субсиефекторност* (suffectual subsieffectority), (9) ексинификасността е ексинификасна
субсиефекторност* (exiniffectual subsieffectority), (10) квазиинифективността е
квазиинифективна субсиефекторност* (quasi-iniffective subsieffectority), (11)
квазиефективността е квазиефективна субсиефекторност* (quasi-effective
subsieffectority).
Разновидностите на ефекторността, субсиефекторността и ефикасността
едновременно според разширителната класификация и изгодностната ингредиентност (вж. ценностна икономическа ингредиентност, изгодност, ползваемост и сметност) са показани във фиг. 4 (части 1, 2 и 3)
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Реценностна
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Ексиниценностна ексинифективност

Ценностна инифективност

Коценностна кофективност

Суценностна суфективност

Ефеценностна
ефективност

Квазиценностна
квазиинифективност

Квазикоценностна
квазикофективност

Квазисуценностна
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Фиг. 4. Разновидности на ефекторността, субсиефекторността и ефикасността едновременно според разширителната класификация и изгодностната ингредиентност (част
1 – основни разновидности)
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Ексииниползваемостна
ексинификасност

Фиг. 4. Разновидности на ефекторността, субсиефекторността и ефикасността
едновременно според разширителната класификация и изгодностната ингредиентност (част 2 – ползваемостни разновидности)
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Фиг. 4. Разновидности на ефекторността, субсиефекторността и ефикасността
едновременно според разширителната класификация и изгодностната ингредиентност (част 3 – сметностни разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Разширителна класификация на артификасното икономичностно
благо (на ефикасното икономичностно благо без елефикасното благо)
Една от основните форми на поддържането според възпроизводствения
им обхват е икономиката. При нея артификасното благо (ефикасното благо
без природното благо) приема специфичната форма на икономическообусловено артификасно благо, т.е. на артификасно икономичностно благо* (artiffectual economicalitic good), което е ефикасното икономичностно
благо* (effectual economialitic good) без природното благо. За удобство понадолу се използва понятието за ефикасно икономичностно благо, под което
ще се подразбра артификасното икономичностно благо. Под внимание се взема и уговорката, че определението икономичностен* (economicalitic) е тъждетвено с определението икономическо-обусловено (или в условията на икономиката).
Според разширителната класификация при икономиката (вж. разширена
икономическа ингредиентност) в обществената икономическа дейност освен
поддържащата (базовата) икономическа дейност се включва и супериалната
(надстроечната) икономичностна дейност (дейността на супериалната икономичностна сфера), т.е. под внимание се взема и супериалното икономичностно благо* (superial economicalitic good) [същото като суфикасно икономичностно благо* (sufectual economicalitic good)] [вж. фиг. 5, където според
контекста “ик”. (респ. “икон.”) означава или икономически или икономичностен]. Аналогично на възпроизводственото (рефикасното) икономическо благо,
супериалното икономичностно благо има две разновидности – суфективно
икономичностно благо* (suffective economicalitic good) (когато то е резултат
от функционирането на подсистеми с права връзка в супериалната сфера, на
суфективна икономичностна дейност) и квазисуфективно икономичностно благо* (quasi-suffective economicalitic good) (когато то е резултат от функционирането на подсистеми с обратна връзка в супериалната сфера, на квазисуфективна икономичностна дейност). Тогава ефективното икономичностно благо има по-широк обхват: негови разновидности вече са рефективното икономическо благо (в т.ч. инифективното икономическо благо и
кофективното икономическо благо) и суфективното икономичностно благо. От своя страна квазиефективното икономичностно благо също има поширок обхват: негови разновидности вече са квазирефективното икономическо благо (в т.ч. квазиинифективното икономическо благо и квазикофективното икономическо благо) и квазисуфективното икономичностно
благо. Затова като цяло в новия (по-широк) обхват разновидности на ефикас221
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното икономичностно благо вече са рефикасното икономическо благо (в
т.ч. инификасното икономическо благо и кофикасното икономическо благо) и суфикасното икономичностно благо. Оттук следва, че разновидности
на рефикасното икономическо благо са рефективното икономическо благо
и квазирефективното икономическо благо (в т.ч. разновидности на инификасното икономическо благо са инифективното икономическо благо и
квазиинифективното икономическо благо, а разновидности на кофикасното икономическо благо са кофективното икономическо благо и квазикофективното икономическо благо) и разновидности на суфикасното икономичностно благо са суфективното икономичностно благо и квазисуфективното икономичностно благо. (Относно тези понятия вж. и зависимости
между благото и продукта.)
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Фиг. 5. Разновидности на ефекторното икономическо, субсиефекторното икономичностно и ефикасното икономичностно благо според разширителната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това поражда ред нови понятия за икономичностното благо и икономическия продукт, някои от които са предмет на настоящия параграф. В основата
им стои класификацията {(1) икономически продукт (същото като ефекторно
икономическо благо), (2) икономичностен субсипродукт* (economicalitic
subsi-product) [същото като субсиефекторно икономичностно благо* (subsieffectory economicalitic good)], (3) икономиченостно благо* (economicalitic
good) [същото като ефикасно икономичностно благо* (еffectual economicalitic good)}. Сумата на икономическия продукт и икономичностния субсипродукт е икономичностното благо в неговата цялост. Икономичностният
субсипродукт (субсиефекторното икономиченостно благо) е икономичностно благо (ефикасно икономичностно благо), което (съобразно с всички,
дадени по-горе определения) не е икономически продукт. Това означава, че
икономическият труд, който го създава, не е произведителен и че участниците
в него участват в преразпределението (на не и в първичното разпределение) на
дохода. Наименованието му е съкращение едновременно от изразите (1) субсидиарен икономичностен продукт* (subsidiary economicalitic product) (спомагателен икономичностен продукт), (2) субсеквентен икономичностен продукт (subsequent economicalitic product) (последващ продукт след прякото икономическо производство, т.е. след същинския икономически продукт, след
ефекторното икономическо благо) и (3) субсидиран икономичностен продукт* (subsidized economicalitic product), значи и субсидирано икономичностно благо* (subsidized economicalitic good) (той е субсидиран от доходите, получени при производството на икономическия продукт) [т.е. е издържан икономичностен продукт* (expendited economicalitic product)]. Икономичностният субсипродукт не е същински икономически продукт, но притежава някои от
неговите необходими характеристики (той е полезно икономичностно благо),
но не всички от тях; в този смисъл той е икономичностен псевдопродукт*
(economicalitic pseudoproduct). За разлика от него икономическият продукт
(същото като същински икономически продукт) е издържащ икономически
продукт* (expenditing economic product) (доходите от чието производство се
използват за издържането на други дейности).
Икономическият продукт (ефекторното икономическо благо) включва
само прякото инифективно икономическо благо (квадратчето, маркирано с
плътната удебелена линия във фиг. 5). Икономическият субсипродукт (субсиефекторното икономическо благо), обаче, е общо понятие за кофективното икономическо благо, суфективното икономичностно благо, квазиинифективното икономическо благо, квазикофективното икономическо благо и квази224
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфективното икономичностно благо (останалата по-голяма част, маркирана с
плътната удебелена линия във фиг. 5). Като понятие икономичностният субсипродукт (субсиефекторното икономиченостно благо) е обединение на кофикасното икономическо благо, суфикасното икономиченостно благо и квазиефективното икономическо благо. Кофективното икономическо и суфективното
икономиченостно благо са разновидности на по-общото понятие за ексинификасно икономиченостно благо* (exiniffectual economicalitic good) [от екстраинификасно (извънпроизводствено) икономиченостно благо]. То е продукт
на ексинификасна икономиченостна дейност* (exiniffectual economicalitic
activity), една част от която е базова икономическа дейност (кофикасното икономическо благо, което е следпроизводствено, но е възпроизводствено благо),
а друга част от която е надстроечна икономичностна дейност (суфикасното
икономиченостно благо). Затова разновидности на ексинификасното икономиченостно благо са (1) ексинифективното икономичностно благо* (exiniffective economicalitic good) (разновидности на което от своя страна са кофективното икономическо благо и суфективното икономиченостно благо) и (2) квазиексинифективното икономичностно благо* (quasi-exiniffective economicalitic good) (разновидности на което от своя страна са квазикофективното
икономическо благо и квазисуфективното икономичностно благо). От това
следва, че от общността на рефикасното икономическо благо и ексинификаснато икономичностно благо отново се формира икономичностното благо
изобщо (ефикасното икономичностно благо). Всичко това показва, че като понятие икономичностният субсипродукт (субсиефекторното икономиченостно
благо) е обединение на квазиефективното икономическо благо и ексинификасното икономичностно благо.
Горната постановка дава основание да се твърди следното: (1) кофективното икономическо благо е кофективно субсиефекторно икономичностно
благо* (coffective subsieffectory economicalitic good), (2) суфективното иковомичностно благо е суфективно субсиефекторно икономичностно благо*
(suffective subsieffectory economicalitic good), (3) ексинифективното икономичностно благо е ексинифективно субсиефекторно икономичностно благо*
(exiniffective subsieffectory economicalitic good), (4) квазикофективното икономическо благо е квазикофективно субсиефекторно икономиченостно благо* (quasi-coffective subsieffectory economicalitic good), (5) квазисуфективното
икономичностно благо е квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо* (quasi-suffective subsieffectory economicalitic good), (6) квазиексинифективното икономичностно благо е квазиексинифективно субсиефекторно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономичностно благо* (quasi-exiniffective subsieffectory economicalitic good),
(7) кофикасното икономическо благо е кофикасно субсиефекторно икономичностно благо* (coffectual subsieffectory economicalitic good), (8) суфикасното икономичностно благо е суфикасно субсиефекторно икономичностно
благо* (suffectual subsieffectory economicalitic good), (9) ексинификасното икономичностно благо е ексинификасно субсиефекторно икономичностно благо* (exiniffectual subsieffectory economicalitic good), (10) квазиинифективното
икономичностно благо е квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо* (quasi-iniffective subsieffectory economicalitic good), (11) квазиефективното икономичностно благо е квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо* (quasi-effective subsieffectory economicalitic good).
Разширителната класификация извежда на преден план понятието за обществена икономичностна сфера (social economicalitic sphere). В нея се извършва обществена икономичностна дейност (social economicalitic activity),
резултатът от която са икономичностните блага (ефикасните икономичностни блага) (като съставно понятие: икономичностното благо, ефикасното икономичностно благо). С тяхната употреба се удовлетворяват потребностите на обществената икономичностна сфера (needs /necessities/ of
social economicalitic sphere). Заради произхода, предназначението и функционалния характера на благата (те са ефикасни блага), които удовлетворяват потребностите на обществената сфера, последните се определят като ефикасни
потребности на икономичностната обществена сфера* (effectual needs
/necessities/ of social economicalitic sphere) [същото като полезни потребности
на икономичностната обществена сфера* (useful needs /necessities/ of social
economicalitic sphere) или просто ефикасни икономичностни потребности*
(effectual economicalitic needs /necessities/)]. Обществената икономичностна
сфера и нейните икономиченостни потребности се състоят (са съставени) от
свои части (подсистеми) и това положение може (според възприетата класификация) се реализира по няколко начина.
Първо, според функционалната класификация обществената икономичностна сфера се състои от (1) поддържаща икономическа сфера* (sustenance
economic sphere) (икономика, икономическа база) (сферата, в която се създава
рефикасното икономическо благо) (по-пълно: икономическа икономичностна сфера) и (2) супериална икономичностна сфера* (superial economicalitic
sphere) (икономичностна надстройка) (сферата, в която се създава суфикасното икономичностно благо). Тогава според своя функционален носител
потребностите на обществената икономиченостна сфера се състоят от (1) пот226
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребности на поддържащата икономическа сфера* (needs /necessities/ of
sustenance economic sphere), които се удовлетворяват от ефикасното икономиченостно благо за базовата икономическа сфера* (effectual economicalitic
good for sustenance economic sphere) и (2) потребности на супериалната
икономичностна сфера* (needs /necessities/ of superial economicalitic sphere),
които се удовлетворяват от ефикасното икономичностно благо за супериалната икономичностна сфера* (effectual good for superial economicalitic
sphere). От своя страна според функционалния си характер (според това в коя
функционална сфера е произведено икономиченостното благо, удовлетворяващо тези потребности), потребностите на обществената икономичностна
сфера се състоят от (1) рефикасни /поддържащи, базови/ потребности на
обществената икономичностна сфера* (reffectual /sustenance, basic/ needs
/necessities/ of social economicalitic sphere), които се удовлетворяват от рефикасното икономическо благо* (reffectual economic good) и (2) суфикасни
/супериални, надстроечни/ потребности на обществената икономичностна сфера* (suffectual /superial, superstructural/ needs /necessities/ of social
economicalitic sphere), които се удовлетворяват от суфикасното икономичностно благо* (suffectual economicalitic good). От положения (1) и (2) се пораждат четири разновидности на обществените икономиченостни потребности
според функционалната класификация: (1) рефикасни /поддържащи, базови/
потребности на поддържащата икономическа сфера* (reffectual
/sustenance, basic/ needs /necessities/ of sustenance economic sphere), които се
удовлетворяват от рефикасното икономическо благо за поддържащата
икономическа сфера* (reffectual economic good for sustenance economic
sphere); (2) рефикасни /поддържащи, базови/ потребности на супериалната
икономичностна сфера* (reffectual /sustenance, basic/ needs /necessities/ of
superial economicalitic sphere), които се удовлетворяват от рефикасното икономическо благо за супериалната икономичностна сфера* (reffectual economic good for superial economicalitic sphere); (3) суфикасни /супериални, надстроечни/ потребности на поддържащата икономическа сфера* (suffectual /superial, superstructural/ needs /necessities/ of sustenance economic sphere),
които се удовлетворяват от суфикасното икономичностно благо за поддържащата икономическа сфера* (suffectual economicalitic good for sustenance
economic sphere); (4) суфикасни /супериални, надстроечни/ потребности на
супериалната икономичностна сфера* (suffectual /superial, superstructural/
needs /necessities/ of superial economicalitic sphere), които се удовлетворяват от
суфикасното икономичностно благо за супериалната икономичностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сфера* (suffectual economicalitic good for superial economicalitic sphere). Тези
разновидности могат да бъдат допълнени с разновидности, които произтичат
от субстанциалната и предметната класификация.
Второ, според възпроизводствената класификация обществената икономическа сфера се състои от (1) инификасна икономическа сфера* (iniffectual economic sphere) [същото като производствена икономическа сфера
(production economic sphere), икономическо производство] (сферата, в която се
създава инификасното икономическо благо) и (2) ексинификасна икономичностна сфера* (exiniffectual economicalitic sphere) [същото като извънпроизводствена икономичностна сфера (extraproduction economicalitic
extrasphere), икономичностно извънпроизводство (economicalitic extraproduction)] (сферата, в която се създава ексинификасното икономичностно благо).
Тогава според своя възпроизводствен носител потребностите на обществената икономичностна сфера се състоят от (1) потребности на инификасната
икономическа сфера* (needs /necessities/ of iniffectual economic sphere), които
се удовлетворяват от ефикасното икономичностно благо за инификасната
икономическа сфера* (effectual economicalitic good for iniffectual economic
sphere) и (2) потребности на ексинификасната икономичностна сфера*
(needs /necessities/ of exiniffectual economicalitic sphere), които се удовлетворяват от ефикасното икономичностно благо за ексинификасната икономичностна сфера* (effectual economicalitic good for exiniffectual economicalitic
sphere). От своя страна според възпроизводствения си характер (според това
в коя възпроизводствена сфера е произведено благото, удовлетворяващо тези
потребности), потребностите на обществената икономиченостна сфера се състоят от (1) инификасни потребности на обществената икономичностна
сфера* (iniffectual needs /necessities/ of social economicalitic sphere), които се
удовлетворяват от инификасното икономическо благо* (iniffectual economic
good) и (2) ексинификасни потребности на обществената икономичностна сфера* (exiniffectual needs /necessities/ of social economicalitic sphere), които
се удовлетворяват от ексинификасното икономичностно благо* (exiniffectual economicalitic good). От положения (1) и (2) се пораждат четири разновидности на обществените потребности според възпроизводствената класификация: (1) инификасни потребности на инификасната икономическа сфера* (iniffectual needs /necessities/ of iniffectual economical sphere), които се
удовлетворяват от инификасното икономическо благо за инификасната
икономическа сфера* (iniffectual economical good for iniffectual economical
sphere); (2) инификасни потребности на ексинификасната икономичност228
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на сфера* (iniffectual needs /necessities/ of exiniffectual economicalitic sphere),
които се удовлетворяват от инификасното икономическо благо за ексинификасната икономичностна сфера* (iniffectual economical good for exiniffectual economicalitic sphere); (3) ексинификасни потребности на инификасната икономическа сфера* (exiniffectual needs /necessities/ of iniffectual economic
sphere), които се удовлетворяват от ексинификасното икономичностно благо за инификасната икономическа сфера* (exiniffectual economicalitic good
for iniffectual economical sphere); (4) ексинификасни потребности на ексинификасната икономичностна сфера* (exiniffectual needs /necessities/ of exiniffectual economicalitic sphere), които се удовлетворяват от ексинификасното
икономичностно благо за ексинификасната икономичностна сфера* (exiniffectual economicalitic good for exiniffectual economicalitic sphere). Тези разновидности могат да бъдат допълнени с разновидности, които произтичат от
функционалната, субстанциалната и предметната класификация.
Трето, според системната класификация обществената икономиченостна сфера се състои от (1) ефективна икономичностна сфера* (effective
economicalitic sphere) (сферата, в която се създава ефективното икономичностно благо) и (2) квазиефективна икономичностна сфера* (quasi-effective
economicalitic sphere) (сферата, в която се създава квазиефективното икономичностно благо). Тогава според своя системен носител потребностите на
обществената сфера се състоят от (1) потребности на ефективната икономичностна сфера* (needs /necessities/ of effective economicalitic sphere), които
се удовлетворяват от ефикасното икономичностно благо за ефективната
икономичностна сфера* (effectual economicalitic good for effective economicalitic sphere) и (2) потребности на квазиефективната икономичностна
сфера* (needs /necessities/ of quasi-effective economicalitic sphere), които се
удовлетворяват от ефикасното икономичностно благо за квазифективната
икономичностна сфера* (effectual economicalitic good for quasiffective
economicalitic sphere). Тези разновидности могат да бъдат допълнени с разновидности, които произтичат от функционалната, възпроизводствената, субстанциалната и предметната класификация.
Четвърто, според разширителната класификация обществената икономиченостна сфера се състои от (1) ефекторна икономическа сфера* (effectory economical sphere) [същото като продуктова икономическа сфера*
(product economical sphere)] [сферата, в която се създава икономическият
продукт (същото като ефекторно икономическо благо)] и (2) субсиефекторна икономичностна сфера* (subsieffectory economicalitic sphere) [същото като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субсипродуктова икономичностна сфера* (subsiproduct economicalitic
sphere)] [сферата, в която се създава икономичностният субсипродукт (същото като субсиефекторно икономичностно благо)]. Подсистеми на субсиефекторната икономичностна сфера са квазифективната икономичностна сфера и ексинификасната икономичностна сфера. Съответно, подсистеми на субсиефекторното икономичностно благо са квазиефективното
икономичностно благо (същото като квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо) и ексинификасното икономичностно благо (същото
като ексинификасно субсиефекторно икономичностно благо). Тогава според своя разширителен носител потребностите на обществената икономичностна сфера се състоят от (1) потребности на ефекторната икономическа
сфера* (needs /necessities/ of effectory economic sphere), които се удовлетворяват от ефикасното икономичностно благо за ефекторната икономическа
сфера* (effectual economicalitic good for effectory economicc sphere) и (2) потребности на субсиефекторната икономичностна сфера* (needs /necessities/
of subsieffectory economicalitic sphere), които се удовлетворяват от ефикасното
икономичностно благо за субсиефекторната икономичностна сфера* (effectual economicalitic good for subsieffectory economicalitic sphere). От своя страна според разширителния си характер (според това в коя функционална
сфера е произведено благото, удовлетворяващо тези потребности), потребностите на обществената икономиченостна сфера се състоят от (1) ефекторни
потребности на обществената икономичностна сфера* (effectory needs
/necessities/ of social economicalitic sphere), които се удовлетворяват от ефекторното икономическо благо* (reffectual economicc good) и (2) субсиефекторни потребности на обществената икономичностна сфера* (subsieffectory needs /necessities/ of social economicalitic sphere), които се удовлетворяват
от субсиефекторното икономичностна благо* (subsieffectory economicalitic
good). От положения (1) и (2) се пораждат четири разновидности на обществените потребности според разширителната класификация: (1) ефекторни потребности на ефекторната икономическа сфера* (effectory needs /necessities/
of effectory economic sphere), които се удовлетворяват от ефекторното икономическо благо за ефекторната икономическа сфера* (effectory economicalitic good for effectory economic sphere); (2) ефекторни потребности на субсиефекторната икономичностна сфера* (effectory needs /necessities/ of subsieffectory economicalitic sphere), които се удовлетворяват от ефекторнато
икономическо благо за субсиефекторната икономичностна сфера* (effectory economic good for subsieffectory economicalitic sphere); (3) субсиефекторни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребности на ефекторната икономическа сфера* (subsieffectory needs
/necessities/ of effectory economic sphere), които се удовлетворяват от субсиефекторното икономичностно благо за ефекторната икономическа сфера*
(subsieffectory economicalitic good for effectory economic sphere); (4) субсиефекторни потребности на субсиефекторната икономичностна сфера*
(subsieffectory needs /necessities/ of subsi-effectory economicalitic sphere), които
се удовлетворяват от субсиефекторното икономичностно благо за субсиефекторната икономичностна сфера* (subsieffectory economicalitic good for
subsi-effectory economicalitic sphere). Тези разновидности могат да бъдат допълнени с разновидности, които произтичат от функционалната, възпроизводствената, субстанциалната, предметната и системната класификация. Зависимостите между разновидностите на обществената сфера са показани във фиг. 6.
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сфера

Инифективна ик.
сфера

Кофективна ик.
сфера

Суфективна ик.
сфера

Ефективна
икон.
сфера

Квазиинифективна ик.
сфера

Квазикофективна ик.
сфера

Квазисуфективна ик.
сфера

Квазиефективна икон.
сфера

Квазирефективна
ик. сфера

Инификасна
икон. сфера

Квазиексинифективна
икон. сфера

Суфикасна
(супериална)
икон. сфера

Кофикасна
икон. сфера

Рефикасна
(поддържаща) ик.
сфера

Обществена икономич.
сфера

Ексинификасна
икон. сфера

Фиг. 6. Разновидности на ефекторната икономическа , субсиефекторната икономичностна и обществената икономичностна сфера според разширителната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Разширителна класификация на икономичностната артификасност
(на икономичностната ефикасност без елефикасността)
При прилагането на разширителната икономическа класификация под
внимание се взема и икономичностната суфикасност (същото като икономичностна артисуфикасност) (вж. фиг. 7). Аналогично на икономическата
рефикасност, икономичностната суфикасност има две разновидности – икономичностна суфективност* (economicalitic suffectivity) (при функционирането на подсистеми с права връзка в супериалната икономичностна сфера) и
икономичностна квазисуфективност* (economicalitic quasi-suffectivity) (при
функционирането на подсистеми с обратна връзка в същата сфера). Тогава
икономичностната ефективност има по-широк обхват: нейни разновидности вече са икономическата рефективност (в т.ч. икономическата инифективност и икономическата кофективност) и икономичностната суфективност. От своя страна икономичностната квазиефективност също има поширок обхват: нейни разновидности вече са икономическата квазирефективност (в т.ч. икономическата квазиинифективност и икономическата
квазикофективност) и икономичностната квазисуфективност. Затова като
цяло в новия (по-широк) обхват разновидности на икономичностната ефикасност вече са икономическата рефикасността (в т.ч. икономическата
инификасност и икономическата кофикасност) и икономичностната суфикасност. Оттук следва, че разновидности на икономическата рефикасност
са икономическата рефективност и икономическата квазирефективност (в
т.ч. разновидности на икономическата инификасност са икономическата
инифективност и икономическата квазиинифективност, а разновидности
на икономическата кофикасност са икономическа кофективност и икономическа квазикофективност) и разновидности на икономичностната суфикасност са икономичностната суфективност и икономичностната квазисуфективност. (Относно тези понятия вж. и зависимости между благото и
продукта.)

233

233

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАБАВЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА …
до ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТА И СУБСИПРОДУКТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа
ефекторност

Икон. субсиефекторност
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рефективност

Икон. ексинифективност
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инифективност

Икон.
кофективност

Икон.
суфективност

Икон.
ефективност
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квазиинифективност
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квазикофективност

Икон.
ивазисуфективност

Икон.
квазиефективност

Икон. суфикасност

Иконом.
ефикасност

Икон. квазирефекти
вност

Икон. инификасност

Ик. квазиексинифективност.

Икон. кофикасност

Иконом.
рефикасност

Икон. ексинификасност

Фиг. 7. Разновидности на икономическата ефекторност, икономичностната субсиефекторност и икономичностната ефикасност според разширителната класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това поражда нови понятия за икономичностната ефикасност и икономическата ефекторност, някои от които са предмет на настоящия параграф. В основата им стои класификацията {(1) икономическа ефекторност* (economic
effectority), (2) икономичностна субсиефекторност* (economicalitic subsieffectority), (3) икономичностна ефикасност* (economicalitic еffectuality)}.
Икономичностната ефикасност е общо понятие за икономическата ефекторност и икономичностната субсиефекторност. Икономическата ефекторността е
икономичностна ефикасност на икономическия продукт (на ефекторното
икономическо благо), а икономичностната субсиефекторност е икономичностна ефикасност на икономичностния субсипродукт (на субсиефекторното
икономиченостно благо). Икономичностната субсиефекторност е икономичностна ефикасност, която не е икономическа ефекторност. Икономичностната субсиефекторност не е същинска икономическа ефекторност, но притежава някои от необходимите характеристики на ефекторност (тя е полезна
ефикасност), но не всички от тях; в този смисъл тя е икономичностна псевдоефекторност* (pseudoeffectority). Разноовидности на горната класификация
са класификациите {(1) средна икономическа ефекторност* (average economic effectority), (2) средна икономичностна субсиефекторност* (average
economicalitic subsieffectority), (3) средна икономичностна ефикасност* (average economicalitic еffectuality)} и {(1) пределна икономическа ефекторност* (marginal economic effectority), (2) пределна икономичностна субсиефекторност* (marginal economicalitic subsieffectority), (3) пределна икономичностна ефикасност* (marginal economicalitic еffectuality)}.
Икономическата ефекторност се покрива с икономическата инифективност (квадратчето, маркирано с плътната удебелена линия във фиг. 7).
Икономичностната субсиефекторност, обаче, е общо понятие за икономическата кофективност, икономичностната суфективността, икономическата
квазиинифективност, икономическата квазикофективност и икономичностната
квазисуфективност (останалата по-голяма част, маркирана с плътната удебелена линия във фиг. 7). Като понятие икономичностната субсиефекторност е
обединение на икономическата кофикасност, икономичностната суфикасност
и икономичностната квазиефективност. Икономическата кофективност и икономичностната суфективност са разновидности на по-общото понятие за икономичностна ексинификасност* (economicalitic exiniffectuality) [от икономичностната екстраинификасност (извънпроизводствена икономичностната
ефикасност)]. Тя е характеристика на ексинификасната икономичностна
дейност* (economicalitic exiniffectual activity). Една част от нея е базова ико235
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа дейност и се характеризира с икономическата кофикасност, а друга
част е надстроечна икономичностна дейност и се характеризира с икономичностната суфикасност. Затова разновидности на икономичностната ексинификасност са (1) икономичностната ексинифективност* (economicalitic
exiniffectivity) (разновидности на което от своя страна са икономическата кофективност и икономичностната суфективнст) и (2) икономичностната квазиексинифективност* (economicalitic quasi-exiniffectivity) (разновидности на
което от своя страна са икономическата квазикофективност и икономичностната квазисуфективност). От това следва, че от общността на икономическата
рефикасността и икономичностната ексинификасност отново се формира икономичностната ефикасност изобщо. Всичко това показва, че като понятие икономичностната субсиефекторност е обединение на икономичностната квазиефективност и икономичностната ексинификасност.
Горната постановка дава основание да се твърди следното: (1) икономическата кофективност е кофективна икономичностна субсиефекторност*
(coffective economicalitic subsieffectority), (2) икономичностната суфективността е суфективна икономичностна субсиефекторност* (suffective economicalitic subsieffectority), (3) икономичнстната ексинифективността е ексинифективна икономичностна субсиефекторност* (exiniffective economicalitic
subsieffectority), (4) икономическата квазикофективност е квазикофективна
икономичностна субсиефекторност* (quasi-coffective economicalitic subsieffectority), (5) икономичностната квазисуфективност благо е квазисуфективна
икономичностна субсиефекторност* (quasi-suffective economicalitic subsieffectoryity), (6) икономичностната квазиексинифективността е квазиексинифективна икономичностна субсиефекторност* (quasi-exiniffective economicalitic subsieffectority), (7) икономическата кофикасност е кофикасна
икономичностна
субсиефекторност*
(coffectual
economicalitic
subsieffectority), (8) икономичностната суфикасността е суфикасна
икономичностна
субсиефекторност*
(suffectual
economicalitic
subsieffectority), (9) икономичностната ексинификасността е ексинификасна
икономичностна
субсиефекторност*
(exiniffectual
economicalitic
subsieffectority),
(10)
икономичаската
квазиинифективността
е
квазиинифективна икономичностна субсиефекторност* (quasi-iniffective
economicalitic subsieffectority), (11) икономичностната квазиефективност е
квазиефективна икономичностна субсиефекторност* (quasi-effective
Разновидностите
на икономическата ефекторност, икономичностната субeconomicalitic
subsieffectority).
сиефекторност и икономичностната ефикасност едновременно според разши236
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителната класификация и изгодностната икономичностна ингредиентност
(вж. ценностна икономическа ингредиентност, икономичностна изгодност,
икономичностна ползваемост и икономичностна сметност) са показани във
фиг. 8 (части 1, 2 и 3)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ценностна иконом.
ефекторност

Субсиценностна ик.
субсиефекторност

Реценностна
икономическа
рефективност

Ексиниценностна икон. ексинифективност

Ценностна
икономич.
инифективност

Коценностна икон.
кофективност

Суценностна икон.
суфективност

Ефеценностна
ик. ефективност

Квазиценностна
икон. квазиинифективност

Квазикоценностна
икон. квазикофективност

Квазисуценностна
икон. квазисуфективност

Квазиефеценностна
ик. квазиефективност

Квазиреценностна икон.
квазирефективност

Иниизгодностна икон.
инификасност

Квазиексиниценностна ик.
квазиексинифективност

Коизгодностна икон.
кофикасност

Реизгодностна икон.
рефикасност

Суизгодностна икон.
суфикасност

Изгодностна икон.
ефикасност

Ексииниизгодностна
икон. ексинификасност

Фиг. 8. Разновидности на икономическата ефекторност, икономичностната субсиефекторност и икономичностната ефикасност едновременно според разширителната класификация
и изгодностната икономичностна ингредиентност (част 1 – основни разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Полезностна икономическа ефекторност

Субсиполезностна
ик. субсиефекторност

Реполезностна
икон. рефективност

Ексиниполезностна икон. ексинифективност

Полезностна икон.
инифективност

Кополезностна
икон. кофектив-

Суполезностна
икон. суфектив-

Ефеполезностна икон.
ефективност

Квазиполе
зностна
икон. квазиинифективност

Квазикополезн.
икон. квазикофекти
вност

Квазису
полезн.
икон. квазисуфекти
вност

Квазиефеполезностна
ик. квазиефективност

Квазиреполезностна икон.
квазирефективност

Иниползваемостна икон.
инификасност

Квазиексиниполезностна
ик. квазиексинифективност

Коползваемостна икон.
кофикасност

Реползваемостна икон.
рефикасност

Суползваемостна икон.
суфикасност

Използваемостна
икон. ефикасност

Ексииниползваемостна
икон. ексинификасност

Фиг. 8. Разновидности на икономическата ефекторност, икономичностната субсиефекторност и икономичностната ефикасност едновременно според разширителната класификация
и изгодностната икономичностна ингредиентност (част 2 – ползваемостни разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Стойностна икономическа ефекторност

Рестойностна
иконом. рефективност

Субсистойностна икон.
субсиефекторност

Ексинистойност.
иконом. ексинифективност

Стойностна икон.
инифективност

Костойностна
ик. кофективност

Сустойностна
ик. суфективност

Ефестойностна икон.
ефективност

Квазистойностна
икон. квазиинифективност

Квазикостойностна
икон. квазикофекти
вност

Квазису
стойнос.
икон. квазисуфекти
вност

Квазиефестойностна икон.
квазиефектив-

Квазирестойностна
икон. квазирефективност

Инисметностна икон.
инификасност

Квазиексинистойностна
икон. квазиексинифектив-

Косметностна икон.
кофикасност

Ресметностна икон.
рефикасност

Сусметностна икон.
суфикасност

Сметностна икон.
ефикасност

Ексиинисметностна
икон. ексинификасност

Фиг. 8. Разновидности на икономическата ефекторност, икономичностната субсиефекторност
и икономичностната ефикасност едновременно според разширителната класификация и изгодностната икономичностна ингредиентност (част 3 – сметностни разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Производителен труд и непроизводителен труд
Разграничението между производителния и непроизводителния труд има
фундаментално значение за икономическата теория и икономическата практика. От него зависи правилното определяне на обема на националния доход и на
добавената стойност, на темповете на икономическия растеж и на други важни
икономически величини, което е условие за изработването на обоснована икономическа политика на държавата.
Производителният труд е трудът, който създава нова ценност, в т.ч. нова
стойност и нова полезност. Това е основанието лицата, които полагат (упражняват) производителен труд, да участвуват в първичното разпределение
на дохода (primary distribution of the income). Мярка за участието им в първичното разпределение на дохода е именно новосъздадената от тях ценност
(стойност и полезност). Производителният труд е издържащ труд* (expenditing labour), защото доходът, получен от него, служи за издържането на останалите дейности в обществото (където се полага непроизводителен труд).
Непроизводителният труд е трудът, който не създава нова ценност, в т.ч. нова
стойност и нова полезност. Както всеки друг труд, непроизводителният
труд обаче също е полезен и също създава блага. Той е полезен, защото на
различни равнища и сектори на организацията на обществената сфера (в т.ч. в
поддържатата и в суприалната сфера) създава необходимата среда, както за
осъществяването на производителния труд, така и на самия себе си. Непроизводителният труд създава субсиценност* (subsiworth), в т.ч. субсистойност*
(subsivalue) и субсиполезност* (subsiutility). Субсиценността (субсистойността
и субсиполезността) е също действителна субстанция, каквато е и ценността
(стойността и полезността), но с тази разлика, че е само косвено (непряко) съдействуваща за осигуряването на условия за възникването на ценността (на
стойността и на полезността). Това е основанието лицата, които полагат (упражняват) непроизводителен труд, да участвуват във преразпределението на
дохода (redistribution of the income). Мярка за участието им в преразпределението на дохода е именно създадената от тях субсиценност (субсистойност и
субсиполезност). Непроизводителният труд е субситруд* (subsilabour), защото
той е субсидиран (чрез преразпределението) от дохода, създаден от производителния труд.
В смисъла на досегашното изложение на настоящата енциклопедична статия производителен е само трудът, който произвежда продукта (т.е. трудът
в производството), наричан още инифективно (пряко производствено, инидификасно, ефекторно) благо. Според предметната си природа към него се чис241
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лят (1) производствената продукция, наричана още иниприфективно (прифекторно, пряко първично производствено) благо или първичен продукт и (2)
производствената услуга, наричана още инисефективно (сефекторно, пряко
вторично производствено) благо или вторичен продукт. Това показва, че научната продукция се числи към производствената продукция (като една от
разновидностите на продукта) и че медицинската и образователната услуга се
числят към производствената услуга (като друга от разновидностите на продукта). Така че трудът, създаващ научната продукция, медицинската услага и
образователната услуга по своята природа е производителен. Той е производителен труд, защото: (1) неговият резултат участвува пряко в удовлетворяването на потребностите на социума (при това много по-важни от потребността от носни кърпички, например), (2) при него се изразходват целесъобразни
усилия, така че той създава стойност, (3) при него се прилагат професионални
умения, така че той създава полезност. Когато производствената продукция е
материално благо, тогава участвуващият в нейното създаване труд е материално-производителен труд* (materially-productive labour), а когато тя е нематериално благо, тогава участвуващият в нейното създаване труд е нематериално-производителен труд* (immaterially-productive labour). Производствената услуга е винаги нематериално благо; затова трудът, който участвува в
нейното създаване, е нематериално-производителен труд.
При всички останали положения трудът е непроизводителен. Тук се
числят три групи случаи. Първо, това е трудът в супериалната (в надстроечната) сфера: той е супериално-непроизводителен труд* (superially-unproductive
labour), т.е. е сунепроизводителен труд* (suunproductive labour) (трудът, който създава супериалното благо). Второ, това е трудът в следпроизводството
(в размяната, разпределението и потреблението) (без случаите на продължаване на производствения процес в тези области): той е следпроизводственонепроизводителен труд* (post-productionally-unproductive labour), т.е. е ексинипроизводителен труд* (exiniunproductive labour) (трудът, който създава ексинификасното благо). Трето, това е трудът в непряката дейност (трудът в
регулирането и управлението на всички дейности, т.е. регулативният и управленският труд): той е серво-непроизводителен труд* (servo-unproductive
labour) (трудът, който създава квазиефективното благо). Непроизводителният труд е винаги нематериално-непроизводителен труд* (immateriallyunproductive labour).
Случаите на производителент руд и непроизводителен труд са посочени в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Случаи на производителен и непроизводителен труд при създаването на работното
/дейностното/ благо
Поддържаща (базова) сфера
Следпроизводство (размяня,
разпределение,
потребление)

Супериална (надстроечна) сфера

Обслужване

Обслужване

Обслужване

Нематериално

Нематериално

Нематериално

Производство

Продуциране

Обществена
сфера

Материално

Нематер
иално

Материално
произв.

Нематериално производство

Материална
сфера

Нематериално екстрапроизводство

Нематериална сфера
Продукт
Следпроизводствена услуга

Производствена
продукция

Благо

Производствена
услуга

Супериална
услуга

Екстрапроизводствена услуга

Продукция

Услуга

Пряка
дейност

Материално благо

Нематериално благо

Производителен труд

Труд

Непряка
дейност

Благо

Матер.производителен
труд
Сервопродукция

Нематериално- производителен труд

Нематериално-непроизводителен труд

Сервоиниуслуга

Сервоексиниуслуга

Сервопродукт

Труд

Непроизводителен труд
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Производителен икономически труд и непроизводителен икономичностен труд
Производителният икономически труд е трудът, който създава нова икономическа ценност, в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа
полезност. Това е основанието лицата, които полагат (упражняват) производителен икономически труд, да участвуват в първичното разпределение на
икономическия доход (primary distribution of the economic income). Мярка за
участието им в първичното разпределение на дохода е именно новосъздадената от тях икономическа ценност (икономическа стойност и икономическа полезност). Производителният икономически труд е издържащ икономически
труд* (expenditing economic labour), защото икономическият доход, получен от
него, служи за издържането на останалите дейности в обществото (където се
полага непроизводителен икономиченостен труд). Непроизводителният икономиченостен труд е трудът, който не създава нова икономическа ценност, в
т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност. Както всеки
друг икономически труд, непроизводителният икономиченостен труд
обаче също е полезен и също създава блага. Той е полезен, защото на различни равнища и сектори на организацията на обществената икономиченостна
сфера (в т.ч. в поддържатата икономическа и в суприалната икономиченостна
сфера) създава необходимата среда, както за осъществяването на производителния икономически труд, така и на самия себе си. Непроизводителният икономичностен труд създава икономичностна субсиценност* (economicalitic
subsiworth), в т.ч. икономичностна субсистойност* (economicalitic subsivalue)
и икономичностна субсиполезност* (economicalitic subsiutility). Икономичностната субсиценност (икономичностната субсистойност и икономичностната субсиполезност) е също действителна субстанция, каквато е и ценността
(стойността и полезността), но с тази разлика, че е само косвено (непряко) съдействуваща за осигуряването на условия за възникването на икономическата
ценност (на икономическата стойност и на икономическата полезност). Това е
основанието лицата, които полагат (упражняват) непроизводителен икономичностен труд, да участвуват във преразпределението на икономическия доход (redistribution of the economicc income). Мярка за участието им в преразпределението на дохода е именно създадената от тях икономичностна субсиценност (икономичностна субсистойност и икономиченостна субсиполезност).
Непроизводителният икономичностен труд е икономичностен субситруд*
(economicalitic subsilabour), защото той е субсидиран (чрез преразпределението) от дохода, създаден от производителния икономически труд.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Производителен е само икономическият труд, който произвежда икономическия продукт (т.е. трудът в икономическото производство), наричан
още инифективно (пряко производствено, инидификасно, ефекторно) икономическо благо. Според предметната си природа към него се числят (1) производствената икономическа продукция, наричана още иниприфективно (прифекторно, пряко първично производствено) икономическо благо или първичен
икономически продукт и (2) производствената икономическа услуга, наричана още инисефективно (сефекторно, пряко вторично производствено) икономическо благо или вторичен икономически продукт. Когато производствената икономическа продукция е материално икономическо благо, тогава
участвуващият в нейното създаване труд е материално-производителен икономически труд* (materially-productive economic labour), а когато тя е нематериално икономическо благо, тогава участвуващият в нейното създаване
труд е нематериално-производителен икономически труд* (immateriallyproductive economic labour). Производствената икономическа услуга е винаги
нематериално икономическо благо; затова трудът, който участвува в нейното
създаване, е нематериално-производителен икономически труд.
При всички останали положения икономиченостният трудът е непроизводителен. Тук се числят три групи случаи. Първо, това е трудът в супериалната (в надстроечната) икономиченостна сфера: той е супериалнонепроизводителен икономичностен труд* (superially-unproductive economic
labour), т.е. е сунепроизводителен икономиченостен труд* (suunproductive
economic labour) (трудът, който създава супериалното икономиченостно
благо). Второ, това е трудът в иконоческото следпроизводство (в икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление) (без случаите на продължаване на икономическия производствен процес в тези области): той е следпроизводствено-непроизводителен икономически труд* (post-productionally-unproductive economic labour), т.е. е ексинипроизводителен икономически труд* (exiniunproductive economic labour) (трудът, който създава ексинификасното икономическо благо). Трето, това е
трудът в непряката икономичностна дейност (икономичностният труд в регулирането и управлението на всички дейности, т.е. регулативният и управленският икономичностен труд): той е серво-непроизводителен икономичностен
труд* (servo-unproductive economicalitic labour) (трудът, който създава квазиефективното икономичностно благо). Непроизводителният икономичностен
труд е винаги нематериално-непроизводителен икономичностен труд*
(immaterially-unproductive unproductive labour).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Случаите на производителен икономически труд и непроизводителен
икономиченостен труд са посочени в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Случаи на производителен и непроизводителен труд при създаването на работното
/дейностното/ икономичностно благо
Поддържаща (базова) икономическа сфера

Икономическо производство

Обществена
икономичностна сфера

Икономическо продуциране

Икономическо обслужване

Материално

Нематериално

Материално икономическо произв.

Нематериално

Нематериално икономическо производство

Материална икономическа сфера

Икономическо
следпроизводство
(ик. размяня, ик.
разпределение, ик.
потребление)

Супериална (надстроечна) икономичностна сфера

Икономическо
обслужване

Икономичностно
обслужване

Нематериално

Нематериално

Нематериално икономиченостно екстрапроизводство

Нематериална икономичностна сфера

Икономически продукт
Производствена икономическа продукция

Пряка
икономичностна
дейност

Икон
омичностно
благо

Икономическа продукция

Производствена
икономическа услуга

Следпроизводствена икономическа услуга

Супериална
икономичностна услуга

Екстрапроизводствена икономиченостна
услуга
Икономиченостна услуга

Материално икономическо
благо

Нематериално икономиченостно благо

Производителен икономически труд

Икон
омичностен
труд

Матер.производителен
труд

Нематериално- производителен икономически труд
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Непряка
икономичностна
дейност

Икономичностно
благо
Икономичностен
труд

Икономическа сервопродукция

Икономическа сервоиниуслуга
Икономичностна сервоексиниуслуга

Икономически сервопродукт

Непроизводителен икономиченостен труд

Вж. благо, икономическо благо, икономиченостно благо, зависимости
между благото и продукта, изгодност, икономичностна изгодност, ползваемост, икономичностна ползваемост, сметност, икономичностна сметност,
разширена икономическа ингредиентност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАГУБА (loss) (в микр.) – икономическа неизгода (economic disinterest) на
икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) за определено време (обикновено за една година), която е резултат от нейната дейност (от реализация на
произведени икономически блага). Представлява отрицателната разлика между
прихода (в микр.) [в т.ч. и продуктовия приход (в микр.)] и производствения
разход (в микр.) [в т.ч. и продуктовия производствен разход (в микр.)] на икономическата единица. Равна е на сумата на икономическата загуба (в микр.) и
неикономическата печалба (в микр.) и в този смисъл загубата е счетоводната
загуба (accounting loss) (в микр.). Когато неикономическата печалба е включена в производствения разход и е изключена от счетоводната печалба, тогава
останалата част от загубата е икономическата загуба. Ако не е посочено друго,
в икономикс под загуба обикновено се подразбира икономическата загуба, която е нейна разновидност. Разновидности на загубата са общата загуба (в
микр.), средната загуба (в микр.) и пределната загуба на фирмата (в микр.).
Ако не е посочено друго, под загуба обикновено се подразбира продуктовата
загуба (в микр.), която е нейна разновидност.
ЗАГУБА (regret /loss/) (кд) – във:
диференциална загуба (в микр.) (същото като икономическа загуба (в
микр.));
диференциална продуктова загуба (в микр.) (същото като икономическа
продуктова загуба (в микр.));
диференциална фирмена загуба (в микр.) (същото като икономическа
фирмена загуба (в микр.));
диференциална фирмена продуктова загуба (в микр.) (същото като икономическа фирмена продуктова загуба (в микр.));
загуба (в микр.);
загуба (в микр.);
загуба на благосъстояние (в микр.);
загуба на потребителски излишък (в микр.);
загуба на потребление (в микр.) (същото като социална цена (в микр.));
икономическа загуба (в микр.);
икономическа продуктова загуба (в микр.);
икономическа фирмена загуба (в микр.);
икономическа фирмена продуктова загуба (в микр.));
обща загуба (в микр.);
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща функция на икономическите загуби (вж. дуално управление в икономическата система);
пределна загуба (в микр.);
продуктова загуба (в микр.);
продуктова обща загуба (в микр.);
продуктова пределна загуба (в микр.);
продуктова средна загуба (в микр.);
средна загуба (в микр.);
фирмена загуба (в микр.);
фирмена обща загуба (в микр.);
фирмена пределна загуба (в микр.);
фирмена продуктова загуба (в микр.);
фирмена продуктова обща загуба (в микр.);
фирмена продуктова пределна загуба (в микр.);
фирмена продуктова средна загуба (в микр.);
фирмена средна загуба (в микр.);
функция на икономическата загуба (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
частична функция на икономическите загуби (вж. дуално управление в
икономическата система).
ЗАГУБА НА АКТИВИ (capital loss) (в межд.) – намаляване на активите на
банките кредиторки по външния дълг (в межд.) на дадена страна в резултат на
отрицателна разлика между договорираната цена на външния дълг и неговата
първоначална цена в рамките на продадената (обратно изкупената от страните
длъжници) кредитната експозиция на банките [вж. редукция на външния дълг
(в межд.) и обратно изкупуване на външния дълг (в межд.)].
ЗАГУБА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (welfare loss) (в микр.) – измерена в полезностни или в парични единици част от загубата на потребителски излишък (в микр.), равна на допълнителният разход, която потребителят прави поради покачването на цената на купувания от него икономически продукт (пошироко: икономическо благо). Тя е произведението на увеличението (прираста) на цената с количеството на продукта (респ. на благото), което той е купувал преди покачването на цената. Загубата на потребителски излишък е равна
на сумата на загубата на благосъстояние и загубата на потребление (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАГУБА НА ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ОТ ИМПОРТНИТЕ КВОТИ (economic-welfare loss of import quotas) (ки) – във:
инертно тегло на загубата на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху
икономическото благосъстояние (в межд.));
нетна загуба на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в
межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.)).
ЗАГУБА НА ИНСТРУМЕНТИ НА ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА
(loss of exchange-rate policy instruments) (в межд.) – резултат от въвеждането на
паричен съюз (в межд.), при който отделните страни се лишават от инструменти за провеждането на своята валутнокурсова политика (в межд.), необходима за поддържането на тяхното външно равновесие (в межд.).
ЗАГУБА НА ИНФЛАЦИОНЕН ДАНЪК (loss of inflationary tax) (в межд.) –
намаляване на инфлационния данък (в межд.) в резултат от включването на
страните в паричен съюз (в межд.).
ЗАГУБА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗЛИШЪК (consumer's surplus loss) (в
микр.) – измерена в полезностни или в парични единици част от потребителския излишък (в микр.), която при постоянни други условия потребителят губи
поради покачването на цената на търсения и купуван от него икономически
продукт (по-широко: икономическо благо). Равна е на разликата между потребителския излишък преди и след увеличаването на цената. От своя страна загубата на потребителски излишък [респ. на общия потребителски излишък (в
микр.)] се разлага на две части: (1) загуба на благосъстояние (в микр.) и загуба
на потребление (в микр.) [последното същото като социална цена (в микр.)].
ЗАГУБА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (cosumption loss) (в микр.) – същото като социална цена (в микр.).
ЗАГУБА НА РЕГИОНАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ (loss of
regional production factors) (в межд.) – резултат от въвеждането на паричен съюз (в межд.), който прави по-интензивно движението на производствените
икономически фактори в посока от региони с по-ниска към региони с повисока пределна производителност [вж. пределна производителност на производствения икономически фактор (в микр.)].
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАГУБА НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ В НАЦИОНАЛНАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (loss of national macroeconomic policy autonomy) (в межд.) – последствие от въвеждането на паричен съюз (в межд.). Неговите страни членки не могат да провеждат напълно самостоятелна парична
политика (в макр.), както и да определят сами темповете на инфлацията (в
макр.).
ЗАДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АВТОМАТИ (specification /giving/
on economic automatons) (ки) – във:
начини на задаване на икономическите автомати.
ЗАДАВАЩА /ЗАДАДАЕНА/ ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (assignationary /predesigned/ economic quantity /value/) – същото като задаващо
/зададено/ икономическо въздействие.
ЗАДАВАЩО /ЗАДАДАЕНО/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ (systematic /assignationary/
inpact) – систематично, предвидено, регулярно въздействие на средата върху
дадена икономическа система (в частност върху дадена система на икономическо управление). Обикновено представлява външния вход на регулируемата
икономическа подсистема (в частност на управляемата икономическа подсистема) x, който е предвиден в нейното операторно уравнение y = Tx, където
y е регулируемата икономическа величина (в частност на управляемата икономическа величина) (координата), изпълняваща ролята както на изход на регулируемата икономическа подсистема (в частност на управляващата икономическа подсистема), така и на изход на икономическата система в нейната
цялост. Когато липсват външни отклоняващи въздействия върху икономическата система (шумове), при постоянни други условия изходът y, който е
формиран под влиянието от външното задаващо въздействие, е желаното поведение на икономическата система. Частен случай на задаващото въздействие е задаващото /зададеното/ икономическо въздействие.
ЗАДАВАЩО /ЗАДАДАЕНО/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ (systematic /assignationary/
impact /action/) (ки) – във:
задаващо въздействие;
разтворена система на икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление).

4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАВАЩО /ЗАДАДАЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (assignationary /predesigned/ economic impact /action/), задаваща /зададена/ икономическа величина, – известно, предварително зададено (изпреварващо, преднамерено и целеносочено формулирано), значение x0 на желания изход на дадена експлицитно-обусловена система на икономическо регулиране, респ. на
система на икономическо управление (в частност – на регулаторна система на
икономическо управление, т.е. на системата на регулаторното икономическо
управление). Целта на икономическото управление тук е изразена като някакъв
икономически функционал F(xº) от вектора на зададените (задаващите) икономически въздействия xº на икономическата система, където xº е съставен от
отделните зададени икономически въздействия. Чрез икономическо регулиране
и икономическо адаптиране икономическото управление се стреми да намали
абсолютните разлики |x – xº| между действителните значения x на изходните
параметри (изходните икономически въздействия) на системата и задаващите
икономически въздействия xº, чрез което да се постигне по-пълно реализиране
на целта F(xº). В случай че дадената икономическа система е подсистема от
определено равнище на йерархична многоравнищна икономическа система,
тогава задаващото икономическо въздействие е разновидност на управляващо
икономическо въздействие, което е получено от друго равнище на икономическата йерархия (т.е. е наложено извън дадената система).
ЗАДАВАЩО /ЗАДАДАЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (assignationary /predesigned/ economic impact /action/) (ки) – във:
ефект на задаващото икономическо въздействие върху грешката на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на задаващото икономическо въздействие върху поведението на
динамичната регулаторна икономическа система;
задаващо /зададаено/ икономическо въздействие.
ЗАДАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УСТРОЙСТВО* (assignationary economic
component) – вж. програмен икономически регулатор.
ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (assignationary economic product) (*) – преднамерено и предварително формулирано равнище jq на икономическия продукт q, което се въвежда като сравнителен икономически критерий
въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на образуването на този продукт в границите на дадена
възпроизводствена икономическа единица. Същото е като зададен продуктов
5
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конституирането на зададения продукт (на продуктовия критерий в качеството
му на отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението
(aberration), наречено продуктова икономическа аберация aq (вж. и икономическа аберация), на обема на някакъв фиксиран (избран, разглеждан) икономически продукт q (последният схващан като цялостен икономически продукт
eq) от зададеното равнище jq. Затова разликата между цялостния (фиксирания)
продукт eq и зададения продукт jq е равна на продуктовата икономическа аберация aq, т.е. aq = aeq = eq – jq, или, което е същото, eq = jq + aq, т.е. цялостният продукт е равен на сумата на зададения продукт и продуктовата икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на формирането и тенденциите на изменението на фиксирания (на разглеждания) продукт. Когато фиксираният продукт е по-голям от зададения, има увеличаваща
продуктова икономическа аберация a+q > 0 (която е същото като продуктово
икономическо превишение и като превишаващ икономически продукт kq) (цялостният продукт е равен на сумата на зададения продукт и превишаващия
продукт), а когато фиксираният продукт е по-малък от зададения, има понижаваща продуктова икономическа аберация a–q < 0 (която е същото като продуктов икономически недостиг и като недостигащ икономически продукт k–q)
(цялостният продукт е равен на сумата на зададения продукт и недостигащия)
[при липса на продуктова аберация aq = 0].
Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория зададен икономически продукт jq могат да бъдат:
(1) необходимият икономически продукт iq [тогава той е необходим зададен икономически продукт* (indispensable assignationary economic
product)], като отклонението на фиксирания икономически продукт q = eq от
зададения jq = iq е продуктовата необходима икономическа аберация aq = a2q
и тогава равенството eq = jq + aq приема вида e2q = iq + a2q (необходимоцялостният икономически продукт a2q е равен на сумата на необходимия
продукт и продуктовата необходима аберация) [към последната се числят (а)
увеличаващата продуктова необходима икономическа аберация a2+q > 0, която
е същото като продуктова икономическа прибавка и като принаден икономически продукт sq (когато фиксираният продукт е по-голям от необходимия)
(тогава необходимо-цялостният продукт е равен на сумата на необходимия
продукт и принадения продукт), и (б) понижаващата продуктова необходима
икономическа аберация a2–q < 0, която е същото като продуктова икономическа недобавка и като недонаден икономически продукт s–q (когато фиксираният
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт е по-малък от необходимия) (тогава необходимо-цялостният продукт
е равен на сумата на необходимия продукт и недонадения продукт)];
(2) нормалният икономически продукт q0 [тогава той е нормален зададен
икономически продукт* (normal assignationary economic product)], като отклонението на фиксирания икономически продукт q = eq от зададения jq = q0 е
нормалната продуктова икономическа аберация aq =a0q и тогава равенството
eq = jq + aq приема вида e0q = q0 + a0q (нормално-цялостният икономически
продукт e0q е равен на сумата на нормалния продукт и нормалната продуктова
аберация) [към последната се числят (а) увеличаващата нормална продуктова
икономическа аберация a0+q > 0, която е същото като продуктов икономически
превес и като превесен икономически продукт nq (когато фиксираният продукт
е по-голям от нормалния) (тогава цялостният продукт е равен на сумата на
нормалния продукт и превесния продукт), и (б) понижаващата нормална продуктова икономическа аберация a0–q < 0, която е същото като продуктов икономически недоимък и като недоимъчен икономически продукт n–q (когато
фиксираният продукт е по-малък от нормалния) (тогава нормално-цялостният
продукт е равен на сумата на нормалния продукт и недоимъчния продукт)];
(3) разумният икономически продукт q1 [тогава той е разумен зададен
икономически продукт* (rational assignationary economic product)], като отклонението на фиксирания икономически продукт q = eq от зададения jq = q1 е
разумната продуктова икономическа аберация aq =a1q и тогава равенството
eq = jq + aq приема вида e1q = q1 + a1q (разумно-цялостният икономически
продукт e1q е равен на сумата на разумния продукт и разумната продуктова
аберация) [към последната се числят (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) (тогава цялостният продукт е равен на сумата на
разумния продукт и излишния продукт), и (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) (тогава цялостният продукт е
равен на сумата на разумния продукт и оскъдъчния продукт)].
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на зададения икономически продукт са (α) зададеният икономически
продукт [индивидуален], (β) фирменият зададен икономически продукт*
(firm assignationary economic product), (γ) общественият зададен икономически продукт* (social assignationary economic product) и т.н. Според ингреди7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентната икономическа възпроизводственост се разграничават зададеният
производствен икономически продукт (в т.ч. и зададеният производствен
икономически продукт [индивидуален]), който е критерият на продуктовата
производствена икономическа аберация, и зададеният потребителен икономически продукт (в т.ч. и зададеният потребителен икономически продукт
[индивидуален]), който е критерият на продуктовата потребителна икономическа аберация. Те са форми на проявление на зададения стопанствен икономически продукт* (assignationary protoeconomizing economic product), който
е критерият на продуктовата стопанствена икономическа аберация. Според
конкретната ситуация, при която се установява икономическият продукт, се
конституират и други разновидности на зададения продукт, следващи разновидностите на продукта изобщо.
Когато тези положения се пренесат върху ценността на икономическия
продукт, тогава се конституира зададената ценност на икономическия продукт (същото като ценност на зададения икономически продукт). Нейни икономически фоценности (т.е. зададени икономически фоценности) според ценностната икономическа ингредиентност са зададената полезност на икономическия продукт (същото като полезност на зададения икономически продукт) и зададената стойност на икономическия продукт (същото като
стойност на зададения икономически продукт). Те са критерии за идентифициране на аберацията на ценността (полезността и стойността) на фиксирания
цялостен икономически продукт, т.е. на продуктовата ценностна икономическа аберация (в т.ч. на продуктовата полезностна икономическа аберация и
на продуктовата стойностна икономическа аберация). Установява се, че има
съответствие между продуктовата (като вид предметна) аберация и ценностната продуктова аберация.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
зададен икономически продукт се конституират още и съответстващите му понятия за зададен консуматорски продукт* (assignationary consumptionary
product), зададен стопански продукт* (entire protoeconomic product), зададен
пазарно-икономически продукт* (assignationary marketly-economic product) и
зададен
финансово-пазарно-икономически
продукт*
(assignationary
financially-marketly-economic product). Общо за всички тях е понятието за зададен поддържащ продукт* (assignationary sustenance /sustaining/ product) (за
зададен продукт при поддържането).

8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (assignationary economic product)
(ки) – във:
зададен икономически продукт;
зададен потребителен икономически продукт;
зададен производствен икономически продукт;
необходим зададен икономически продукт (вж. зададен икономически
продукт);
необходим зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт);
необходим зададен производствен икономически продукт (вж. зададен
производствен икономически продукт);
нормален зададен икономически продукт (вж. зададен икономически
продукт);
нормален зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт);
нормален зададен производствен икономически продукт (вж. зададен
производствен икономически продукт);
полезност на зададения икономически продукт (същото като зададена полезност на икономическия продукт);
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);
стойност на зададения икономически продукт (същото като зададена
стойност на икономическия продукт);
ценност на зададения икономически продукт (същото като зададена ценност на икономическия продукт).
ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual assignationary economic product) (*) – преднамерено и предварително формулирано равнище jq(I) на индивидуалния икономически продукт q(I), което се
въвежда като сравнителен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на образуването на този продукт при даден индивид като възпроизводствена икономическа единица. Същото е като индивидуален зададен продуктов иконо9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически критерий* (individual assignationary product economic criterion). Целта
на конституирането на индивидуалния зададен продукт (на продуктовия критерий в качеството му на отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението (aberration), наречено продуктова икономическа аберация [индивидуална] aq(I) (вж. и икономическа аберация), на обема на някакъв фиксиран
(избран, разглеждан) индивидуален икономически продукт q(I) (последният
схващан като цялостен икономически продукт [индивидуалeн] eq(I)) от зададеното равнище jq(I). Затова разликата между индивидуалния цялостен (индивидуалния фиксиран) продукт eq(I) и индивидуалния зададен продукт jq(I) е
равна на индивидуалната продуктова икономическа аберация aq(I), т.е. aq(I) =
aeq(I) = eq(I) – jq(I), или, което е същото, eq(I) = jq(I) + aq(I), т.е. индивидуалният цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен продукт и
индивидуалната продуктовата икономическа аберация. Това позволява да се
разкрият закономерностите на формирането и тенденциите на изменението на
индивидуалния фиксиран (на разглеждания) продукт. Когато индивидуалният
фиксиран продукт е по-голям от индивидуалния зададен, има увеличаваща
продуктова икономическа аберация [индивидуална] a+q(I) > 0 (която е същото
като продуктово икономическо превишение [индивидуално] и като превишаващ
икономически продукт [индивидуалeн] kq(I)) (индивидуалният цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен продукт и индивидуалния
превишаващ продукт), а когато индивидуалния фиксиран продукт е по-малък
от индивидуалния зададен, има понижаваща продуктова икономическа аберация [индивидуална] a–q(I) < 0 (която е същото като продуктов икономически
недостиг [индивидуалeн] и като недостигащ икономически продукт [индивидуалeн] k–q(I)) (индивидуалният цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен продукт и индивидуалния недостигащ) [при липса на продуктова аберация aq(I) = 0].
Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория индивидуален зададен икономически продукт jq могат да бъдат:
(1) необходимият икономически продукт [индивидуалeн] iq(I) [тогава той
е индивидуален необходим зададен икономически продукт* (individual indispensable assignationary economic product)], като отклонението на индивидуалния фиксиран икономически продукт q(I) = eq(I) от индивидуалния зададен
jq(I) = iq(I) е продуктовата необходима икономическа аберация [индивидуална] aq(I) =a2q(I) и тогава равенството eq(I) = jq(I) + aq(I) приема вида e2q(I) =
iq(I) + a2q(I) (необходимо-цялостният икономически продукт [индивидуалeн]
e2q(I) е равен на сумата на индивидуалния необходим продукт и индивидуал10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната продуктова необходима аберация) [към последната се числят (а) увеличаващата продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална]
a2+q(I) > 0, която е същото като продуктова икономическа прибавка [индивидуална] и като принаден икономически продукт [индивидуалeн] sq (когато индивидуалният фиксиран продукт е по-голям от индивидуалния необходим)
(тогава индивидуалният необходимо-цялостен продукт е равен на сумата на
индивидуалния необходим продукт и индивидуалния принаден продукт), и (б)
понижаващата продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална] a2–q(I) < 0, която е същото като продуктова икономическа недобавка [индивидуална] и като недонаден икономически продукт [индивидуалeн] s–q(I)
(когато индивидуалния фиксиран продукт е по-малък от индивидуалния необходим) (тогава индивидуалният необходимо-цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния необходим продукт и индивидуалния недонаден продукт)];
(2) нормалният икономически продукт [индивидуалeн] q0(I) [тогава той е
нормален индивидуален зададен икономически продукт* (normal individual
assignationary economic product)], като отклонението на фиксирания индивидуален икономически продукт q(I) = eq(I) от индивидуалния зададен jq(I) = q0(I) е
нормалната продуктова икономическа аберация [индивидуална] aq(I) =a0q(I) и
тогава равенството eq(I) = jq(I) + aq(I) приема вида e0q(I) = q0(I) + a0q(I) (нормално-цялостният икономически продукт [индивидуалeн] e0q(I) е равен на сумата на индивидуалния нормалeн продукт и индивидуалната нормалната продуктова аберация) [към последната се числят (а) увеличаващата нормална
продуктова икономическа аберация [индивидуална] a0+q(I) > 0, която е същото
като продуктов икономически превес [индивидуалeн] и като превесен икономически продукт [индивидуалeн] nq(I) (когато индивидуалният фиксиран продукт
е по-голям от индивидуалния нормален) (тогава индивидуалният нормалноцялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния нормален продукт и
индивидуалния превесен продукт), и (б) понижаващата нормална продуктова
икономическа аберация [индивидуална] a0–q(I) < 0, която е същото като продуктов икономически недоимък [индивидуалeн] и като недоимъчен икономически продукт [индивидуалeн] n–q(I) (когато индивидуалният фиксирант продукт е по-малък от индивидуалния нормален) (тогава индивидуалният нормално-цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния нормален продукт и
индивидуалния недоимъчън продукт)];
(3) разумният икономически продукт [индивидуалeн] q1(I) [тогава той е
разумен индивидуален зададен икономически продукт* (rational individual
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------assignationary economic product)], като отклонението на индивидуалния фиксиран икономически продукт q(I) = eq(I) от индивидуалния зададен jq(I) = q1(I) е
разумната продуктова икономическа аберация [индивидуална] aq(I) =a1q(I) и
тогава равенството eq(I) = jq(I) + aq(I) приема вида e1q(I) = q1(I) + a1q(I) (разумно-цялостният икономически продукт [индивидуалeн] e1q(I) е равен на сумата на индивидуалния разумен продукт и индивидуалната разумна продуктова аберация) [към последната се числят (а) увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1+q(I) > 0, която е същото като продуктов икономически излишък [индивидуалeн] и като излишен икономически
продукт [индивидуалeн] mq(I) (когато индивидуалният фиксиран продукт е поголям от индивидуалния разумен) (тогава индивидуалният разумно-цялостен
продукт е равен на сумата на индивидуалния разумен продукт и индивидуалния излишен продукт), и (б) понижаващата разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална] a1–q(I) < 0, която е същото като продуктова икономическа оскъдност [индивидуална] и като оскъдъчен икономически продукт
[индивидуалeн] n–q(I) (когато индивидуалният фиксиран продукт е по-малък от
индивидуалния разумен) (тогава индивидуалният разумно-цялостен продукт е
равен на сумата на индивидуалния разумен продукт и индивидуалния оскъдъчен продукт)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават зададен производствен икономически продукт [индивидуален], който е
критерият на продуктовата производствена икономическа аберация [индивидуална], и зададен потребителен икономически продукт [индивидуален], който е критерият на продуктовата потребителна икономическа аберация [индивидуалeн]. Те са форми на проявление на индивидуалния зададен стопанствен икономически продукт* (assignationary protoeconomizing economic
product), който е критерият на индивидуалната продуктова стопанствена икономическа аберация. Според конкретната ситуация, при която се установява
индивидуалният икономически продукт, се конституират и други разновидности на индивидуалния зададен продукт, следващи разновидностите на
продукта изобщо.
ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual
assignationary economic product) (ки) – във:
зададен икономически продукт [индивидуалeн];
зададен потребителен икономически продукт [индивидуален];
зададен производствен икономически продукт [индивидуален];
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходим зададен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен икономически продукт [индивидуалeн]);
необходим зададен потребителен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
необходим зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален]);
нормален зададен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен
икономически продукт [индивидуалeн]);
нормален зададен потребителен икономически продукт [индивидуален] (вж. индивидуален зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
нормален зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. индивидуален зададен производствен икономически продукт [индивидуален]);
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]).
ЗАДАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (assignationary economic process)
– същото като установен икономически процес.
ЗАДАДЕН ДОПЪЛВАЩ ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(given complementating factor of the economic growth) – допълващ фактор на
икономическия растеж, участието на когото във формирането на темпа на
икономическия растеж, относително изразено (в коефициенти или в проценти) чрез зададената котензивност на икономическия растеж GCO, е избрано
като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. При аналитичната бинарна типология на икономическия растеж зададеният допълващ фактор придружава от прилежащия фиксиран
фактор на икономическия растеж, така че двата фактора изчерпват кръга от
фактори, привлечени за конкретния анализ на растежа. Относително изразеното участие на прилежащия фиксиран фактор (също в коефициенти или в проценти) се разглежда като прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI. Зависимостта между зададения фиксиран и прилежащия допълващ
13

261

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор (респ. между зададената фитензивност и прилежата котензивност на
растежа) е представена от съотношениe GFI + ACO = 1. По-специално идентифицирането на вида на растежа се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GCO на зададената котензивност), която зададеният допълващ фактор има във формирането на темпа на растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена чрез коефициента AFI на прилежащата фитензивност), която прилежащият фиксиран
фактор има във формирането на темпа на растежа (вж. тензивност на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия растеж). Вж. зададен фиксиран фактор на икономическия растеж.
ЗАДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (assignationary consumption economic product) (*) – преднамерено и предварително
формулирано равнище jqc на потребителения икономически продукт qc, което
се въвежда като сравнителен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на
образуването на този продукт в границите на дадена възпроизводствена икономическа единица. Същото е като зададен продуктов потребителен икономически критерий* (assignationary product consumption economic criterion).
Той е една от формите на проявление на зададения стопанствен потребителен икономически продукт* (assignationary protoeconomizing consumption
economic product) и е разновидност на зададения икономически продукт. Целта
на конституирането на зададения потребителен продукт (на продуктовия критерий в качеството му на отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението (aberration), наречено продуктова потребителна икономическа
аберация aqc (вж. и икономическа аберация), на обема на някакъв фиксиран
(избран, разглеждан) потребителен икономически продукт qp (последният
схващан като цялостен потребителен икономически продукт eqc) от зададеното равнище jqc. Затова разликата между цялостния (фиксирания) потребителен продукт eqc и зададения потребителен продукт jqc е равна на продуктовата
потребителна икономическа аберация aqc, т.е. aqc = aeqc = eqc – jqc, или, което е същото, eqc = jqc + aqc, т.е. цялостният потребителен продукт е равен на
сумата на зададения потребителен продукт и продуктовата потребителна икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на формирането и тенденциите на изменението на фиксирания (на разглеждания)
потребителен продукт. Когато фиксираният потребителен продукт е по-голям
от зададения, има увеличаваща продуктова потребителна икономическа абе14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рация a+qc > 0 (която е същото като продуктово потребително икономическо
превишение и като превишаващ потребителен икономически продукт kqc)
(потребителният цялостен продукт е равен на сумата на зададения потребителен продукт и превишаващия потребителен продукт), а когато фиксираният
потребителен продукт е по-малък от зададения потребителен, има понижаваща продуктова потребителна икономическа аберация a–qc < 0 (която е същото като продуктов потребителен икономически недостиг и като недостигащ
потребителен икономически продукт k–qc) (потребителният цялостен продукт
е равен на сумата на зададения потребителен продукт и недостигащия потребителен) [при липса на продуктова аберация aqc = 0].
Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория зададен потребителен икономически продукт jqc могат да бъдат:
(1) необходимият потребителен икономически продукт iqc [тогава той е
необходим зададен потребителен икономически продукт* (indispensable
assignationary consumption economic product)], като отклонението на фиксирания потребителен икономически продукт qc = eqc от зададения jqc = iqc е продуктовата необходима потребителна икономическа аберация aqc =a2qc и тогава равенството eqc = jqc + aqc приема вида e2qc = iqc + a2qc [потребителният необходимо-цялостен икономически продукт* (consumption indispensably-entire economic product) e2qp е равен на сумата на потребителния необходим продукт и продуктовата необходима потребителна аберация] [към последната се числят (а) увеличаващата продуктова необходима потребителна
икономическа аберация a2+qc > 0, която е същото като продуктова потребителна икономическа прибавка и като принаден потребителен икономически
продукт sqc (когато фиксираният потребителен продукт е по-голям от потребителния необходим) (тогава потребителният необходимо-цялостен продукт е
равен на сумата на потребителния необходим продукт и потребителния принаден продукт), и (б) понижаващата продуктова необходима потребителен
икономическа аберация a2–qc < 0, която е същото като продуктова потребитлена икономическа недобавка и като недонаден потребителен икономически
продукт s–qc (когато фиксираният потребителен продукт е по-малък от потребителния необходим) (тогава потребителният необходимо-цялостен продукт е
равен на сумата на потребителния необходим продукт и потребителния недонаден продукт)];
(2) нормалният потребителен икономически продукт qc0 [тогава той е
нормален зададен потребителен икономически продукт* (normal
assignationary consumption economic product)], като отклонението на фиксира15

263

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния потребителен икономически продукт qc = eqc от зададения потребителен
jqc = qc0 е нормалната продуктова потребитлена икономическа аберация aqc
=a0qc и тогава равенството eqc = jqc + aqc приема вида e0qc = qc0 + a0qc [потребителният нормално-цялостен икономически продукт* (consumption
normally-entire economic product) e0qp е равен на сумата на нормалния потребителен продукт и нормалната продуктова потребителна аберация] [към последната се числят (а) увеличаващата нормална продуктова потребитлена
икономическа аберация a0+qc > 0, която е същото като продуктов потребителен икономически превес и като превесен потребителен икономически продукт
nqc (когато фиксираният потребителен продукт е по-голям от нормалния потребителен) (тогава потребителният нормално-цялостен продукт е равен на сумата на нормалния потребителен продукт и превесния потребителен продукт),
и (б) понижаващата нормална продуктова потребитлена икономическа аберация a0–qc < 0, която е същото като продуктов потребителен икономически
недоимък и като недоимъчен потребителен икономически продукт n–qc (когато фиксираният потребителен продукт е по-малък от нормалния потребителен)
(тогава потребителният нормално-цялостен продукт е равен на сумата на нормалния потребителен продукт и недоимъчния потребителен продукт)];
(3) разумният потребителен икономически продукт qc1 [тогава той е разумен зададен потребителен икономически продукт* (rational assignationary
consumption economic product)], като отклонението на фиксирания потребителен икономически продукт qc = eqc от зададения потребителен jqc = qc1 е разумната продуктова потребитлена икономическа аберация aqc =a1qc и тогава
равенството eqc = jqc + aqc приема вида e1qc = qc1 + a1qc [потребителният
разумно-цялостен икономически продукт* (consumption rationally-entire economic product) e1qp е равен на сумата на разумния потребителен продукт и разумната продуктова потребителна аберация] [към последната се числят (а) увеличаващата разумна продуктова потребитлена икономическа аберация a1+qc
> 0, която е същото като продуктов потребителен икономически излишък и
като излишен потребителен икономически продукт mqp (когато фиксираният
потребителен продукт е по-голям от разумния потребителен) (тогава потребителният разумно-цялостен продукт е равен на сумата на разумния потребителен продукт и излишния потребителен продукт), и (б) понижаващата разумна
продуктова потребителна икономическа аберация a1–qc < 0, която е същото
като продуктова потребителна икономическа оскъдност и като оскъдъчен
потребителен икономически продукт n–qc (когато фиксираният потребителен
продукт е по-малък от разумния потребителен) (тогава потребителният разум16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-цялостен продукт е равен на сумата на разумния потребителен продукт и
оскъдъчния потребителен продукт)].
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на зададения потребителен икономически продукт са (α) зададеният
потребителен икономически продукт [индивидуален], (β) фирменият зададен
потребителен икономически продукт* (firm assignationary consumption economic product), (γ) общественият зададен потребителен икономически
продукт* (social assignationary consumption economic product) и т.н. Според
конкретната ситуация, при която се установява потребителният икономически
продукт, се конституират и други разновидности на зададения потребителен
продукт, следващи разновидностите на продукта изобщо.
ЗАДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (assignationary consumption economic product) (ки) – във:
зададен потребителен икономически продукт;
нормален зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт);
необходим зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт);
разумен зададен потребителен икономически продукт (вж. зададен
потребителен икономически продукт).
ЗАДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual assignationary consumption economic product) (*) – преднамерено и предварително формулирано равнище jqc(I) на потребителния
икономически продукт [индивидуален] qc(I), което се въвежда като сравнителен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в
икономическата теория системни зависимости на образуването на този продукт в границите на даден индивид като възпроизводствена икономическа
единица. Същото е като индивидуален зададен продуктов потребителен
икономически критерий* (individual assignationary product consumption economic criterion). Той е една от формите на проявление на индивидуалния зададен стопанствен потребителен икономически продукт* (individual
assignationary protoeconomizing consumption economic product) и е разновидност на зададения икономически продукт [индивидуален]. Целта на конституирането на индивидуалния зададен потребителен продукт (на продуктовия
критерий в качеството му на отправна точка) е да се идентифицира и оцени
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отклонението (aberration), наречено продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] aqp (вж. и икономическа аберация), на обема на
някакъв фиксиран (избран, раз*глеждан) индивидуален потребителен икономически продукт qc(I) (последният схващан като цялостен потребителен икономически продукт [индивидуален] eqc(I)) от зададеното равнище jqc(I). Затова
разликата между индивидуалния цялостен (фиксирания) потребителен продукт
eqc(I) и индивидуалния зададен потребителен продукт jqc е равна на индивидуалната продуктова потребителена икономическа аберация aqc(I), т.е. aqc(I) =
aeqc(I) = eqc(I) – jqc(I), или, което е същото, eqc(I) = jqc(I) + aqc(I), т.е. индивидуалният цялостен потребителен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен потребителен продукт и индивидуалниата продуктова потребителна икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на формирането и тенденциите на изменението на фиксирания индивидуален (на разглеждания индивидуален) потребителен продукт. Когато фиксираният индивидуален потребителен продукт е по-голям от индивидуалния зададен, има увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a+qc(I) > 0 (която е същото като продуктово потребително икономическо превишение [индивидуално] и като превишаващ потребителен икономически продукт [индивидуален] kqc(I)) (индивидуалният потребителен цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен потребителен
продукт и индивидуалния превишаващ потребителен продукт), а когато фиксираният индивидуален потребителен продукт е по-малък от индивидуалния
зададен потребителен, има понижаваща продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a–qc(I) < 0 (която е същото като продуктов
потребителен икономически недостиг [индивидуален] и като недостигащ
потребителен икономически продукт [индивидуален] k–qc(I)) (индивидуалният
потребителен цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен
потребителен продукт и индивидуалния недостигащ потребителен) [при липса
на продуктова аберация aqc(I) = 0].
Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория индивидуален зададен потребителен икономически продукт jqp могат да бъдат:
(1) необходимият потребителен икономически продукт [индивидуален]
iqp(I) [тогава той е необходим зададен потребителен икономически продукт
[индивидуален]* (individual indispensable assignationary consumption economic
product)], като отклонението на фиксирания индивидуален потребителен икономически продукт qc(I) = eqc(I) от индивидуалния зададен jqc(I) = iqc(I) е
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктовата необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] aqc(I) =a2qc(I) и тогава равенството eqc(I) = jqc(I) + aqc(I) приема вида
e2qc(I) = iqc(I) + a2qc(I) [индивидуалнят потребителен необходимоцялостен икономически продукт* (individual consumption indispensably-entire
economic product) e2qc(I) е равен на сумата на индивидуалния потребителен
необходим продукт и индивидуалната продуктова необходима потребителна
аберация] [към последната се числят (а) увеличаващата продуктова необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] a2+qc(I) > 0, която
е същото като продуктова потребителна икономическа прибавка [индивидуална] и като принаден потребителен икономически продукт [индивидуален]
sqc(I) (когато фиксираният индивидуален потребителен продукт е по-голям от
индивидуалния потребителен необходим) (тогава индивидуалният потребителен необходимо-цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния потребителен необходим продукт и индивидуалния потребителен принаден продукт), и (б) понижаващата продуктова необходима потребителен икономическа аберация [индивидуална] a2–qc(I) < 0, която е същото като продуктова
потребителна икономическа недобавка [индивидуална] и като недонаден потребителен икономически продукт [индивидуален] s–qc(I) (когато фиксираният
индивидуален потребителен продукт е по-малък от индивидуалния потребителен необходим) (тогава индивидуалният потребителен необходимо-цялостен
продукт е равен на сумата на индивидуалния потребителен необходим продукт
и индивидуалния потребителен недонаден продукт)];
(2) нормалният потребителен икономически продукт [индивидуален]
0
qc (I) [тогава той е нормален зададен потребителен икономически продукт
[индивидуален]* (normal individual assignationary consumption economic product)], като отклонението на фиксирания индивидуален потребителен икономически продукт qc = eqc от зададения потребителен jqc(I) = qc0(I) е нормалната
продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] aqc(I)
=a0qc(I) и тогава равенството eqc = jqc + aqc приема вида e0qc(I) = qc0(I) +
a0qc(I) [индивидуалнят потребителен нормално-цялостен икономически
продукт* (individual consumption normally-entire economic product) e0qc(I) е равен на сумата на нормалния индивидуален потребителен продукт и нормалната индивидуална продуктова потребителна аберация) [към последната се числят (а) увеличаващата нормална продуктова потребителна икономическа
аберация [индивидуална] a0+qc(I) > 0, която е същото като продуктов потребителен икономически превес [индивидуален] и като превесен потребителен
икономически продукт [индивидуален] nqc(I) (когато фиксираният индивидуа19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен потребителен продукт е по-голям от нормалния индивидуален потребителен) (тогава индивидуалният потребителен нормално-цялостен продукт е равен на сумата на нормалния индивидуален потребителен продукт и превесния
потребителен продукт), и (б) понижаващата нормална продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a0–qc(I) < 0, която е същото като
продуктов потребителен икономически недоимък и като недоимъчен потребителен икономически продукт [индивидуален] n–qc(I) (когато фиксираният
индивидуален потребителен продукт е по-малък от нормалния индивидуален
потребителен) (тогава индивидуалният потребителен нормално-цялостен продукт е равен на сумата на нормалния индивидуален потребителен продукт и
недоимъчния индивидуален потребителен продукт)];
(3) разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] qc1(I)
[тогава той е разумен зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]* (rational individual assignationary consumption economic product)],
като отклонението на фиксирания индивидуален потребителен икономически
продукт qc(I) = eqc(I) от индивидуалния зададен потребителен jqc(I) = qc1(I) е
разумната продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална]
aqc(I) =a1qc(I) и тогава равенството eqc(I) = jqc(I) + aqc(I) приема вида e1qc(I) =
qc1(I) + a1qc(I) [индивидуалнят потребителен разумно-цялостен икономически продукт* (individual consumption rationally-entire economic product)
e1qc(I) е равен на сумата на разумния индивидуален потребителен продукт и
разумната индивидуална продуктова потребителна аберация] [към последната
се числят (а) увеличаващата 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) (когато фиксираният индивидуален потребителен продукт е по-голям от разумния индивидуален потребителен) (тогава индивидуалният потребителен разумно-цялостен продукт е
равен на сумата на разумния индивидуален потребителен продукт и излишния
индивидуален потребителен продукт), и (б) понижаващата разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1–qc(I) < 0, която
е същото като продуктова потребителна икономическа оскъдност и като оскъдъчен потребителен икономически продукт [индивидуален] n–qc(I) (когато
фиксираният индивидуален потребителен продукт е по-малък от разумния индивидуален потребителен) (тогава индивидуалният потребителен разумноцялостен продукт е равен на сумата на разумния индивидуален потребителен
продукт и оскъдъчния индивидуален потребителен продукт)].
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според конкретната ситуация, при която се установява индивидуалният
потребителен икономически продукт, се конституират разновидности на индивидуалния зададен потребителен продукт, следващи разновидностите на продукта изобщо.
ЗАДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual assignationary consumption economic product) (ки) – във:
зададен потребителен икономически продукт [индивидуален];
необходим зададен потребителен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
нормален зададен потребителен икономически продукт [индивидуален] (вж. индивидуален зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
разумен зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]
(вж. зададен потребителен икономически продукт [индивидуален]).
ЗАДАДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (assignationary production economic product) (*) – преднамерено и предварително формулирано равнище jqp на производствения икономически продукт qp, което се
въвежда като сравнителен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на образуването на този продукт в границите на дадена възпроизводствена икономическа единица. Същото е като зададен продуктов производствен икономически критерий* (assignationary product production economic criterion). Той е
една от формите на проявление на зададения стопанствен производствен
икономически продукт* (assignationary protoeconomizing production economic
product) и е разновидност на зададения икономически продукт. Целта на конституирането на зададения производствен продукт (на продуктовия критерий в
качеството му на отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението (aberration), наречено продуктова производствена икономическа аберация
aqp (вж. и икономическа аберация), на обема на някакъв фиксиран (избран,
разглеждан) производствен икономически продукт qp (последният схващан
като цялостен производствен икономически продукт eqp) от зададеното равнище jqp. Затова разликата между цялостния (фиксирания) производствен
продукт eqp и зададения производствен продукт jqp е равна на продуктовата
производствена икономическа аберация aqp, т.е. aqp = aeqp = eqp – jqp, или,
което е същото, eqp = jqp + aqp, т.е. цялостният производствен продукт е равен
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на сумата на зададения производствен продукт и продуктовата производствена
икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на
формирането и тенденциите на изменението на фиксирания (на разглеждания)
производствен продукт. Когато фиксираният производствен продукт е поголям от зададения, има увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация a+qp > 0 (която е същото като продуктово производствено
икономическо превишение и като превишаващ производствен икономически
продукт kqp) (производственият цялостен продукт е равен на сумата на зададения производствен продукт и превишаващия производствен продукт), а когато фиксираният производствен продукт е по-малък от зададения производствен, има понижаваща продуктова производствена икономическа аберация a–
qp < 0 (която е същото като продуктов производствен икономически недостиг
и като недостигащ производствен икономически продукт k–qp) (производственият цялостен продукт е равен на сумата на зададения производствен продукт и недостигащия производствен) [при липса на продуктова аберация aqp =
0].
Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория зададен производствен икономически продукт jqp могат да бъдат:
(1) необходимият производствен икономически продукт iqp [тогава той е
необходим зададен производствен икономически продукт* (indispensable
assignationary production economic product)], като отклонението на фиксирания
производствен икономически продукт qp = eqp от зададения jqp = iqp е продуктовата необходима производствена икономическа аберация aqp =a2qp и
тогава равенството eqp = jqp + aqp приема вида e2qp = iqp + a2qp [производственият необходимо-цялостен икономически продукт* (production indispensably-entire economic product) e2qp е равен на сумата на производствения необходим продукт и продуктовата необходима производствена аберация] [към
последната се числят (а) увеличаващата продуктова необходима производствена икономическа аберация a2+qp > 0, която е същото като продуктова производствена икономическа прибавка и като принаден производствен икономически продукт sqp (когато фиксираният производствен продукт е по-голям от
производствения необходим) (тогава производственият необходимо-цялостен
продукт е равен на сумата на производствения необходим продукт и производствения принаден продукт), и (б) понижаващата продуктова необходима
производствен икономическа аберация a2–qp < 0, която е същото като продуктова производствена икономическа недобавка и като недонаден производствен икономически продукт s–qp (когато фиксираният производствен продукт е
22

270

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-малък от производствения необходим) (тогава производственият необходимо-цялостен продукт е равен на сумата на производствения необходим продукт и производствен иянедонаден продукт)];
(2) нормалният производствен икономически продукт qp0 [тогава той е
нормален зададен производствен икономически продукт* (normal
assignationary production economic product)], като отклонението на фиксирания
производствен икономически продукт qp = eqp от зададения производствен jqp
= qp0 е нормалната продуктова производствена икономическа аберация aqp
=a0qp и тогава равенството eqp = jqp + aqp приема вида e0qp = qp0 + a0qp [производственият нормално-цялостен икономически продукт* (production
nomally-entire economic product) e0qp е равен на сумата на нормалния производствен продукт и нормалната продуктова производствена аберация] [към
последната се числят (а) увеличаващата нормална продуктова производствена икономическа аберация a0+qp > 0, която е същото като продуктов производствен икономически превес и като превесен производствен икономически
продукт nqp (когато фиксираният производствен продукт е по-голям от нормалния производствен) (тогава производственият нормално-цялостен продукт
е равен на сумата на нормалния производствен продукт и превесния производствен продукт), и (б) понижаващата нормална продуктова производствена икономическа аберация a0–qp < 0, която е същото като продуктов производствен икономически недоимък и като недоимъчен производствен икономически продукт n–qp (когато фиксираният производствен продукт е по-малък от
нормалния производствен) (тогава производственият нормално-цялостен продукт е равен на сумата на нормалния производствен продукт и недоимъчния
производствен продукт)];
(3) разумният производствен икономически продукт qp1 [тогава той е
разумен зададен производствен икономически продукт* (rational
assignationary production economic product)], като отклонението на фиксирания
производствен икономически продукт qp = eqp от зададения производствен jqp
= qp1 е разумната продуктова производствена икономическа аберация aqp
=a1qp и тогава равенството eqp = jqp + aqp приема вида e1qp = qp1 + a1qp [производственият нормално-цялостен икономически продукт* (production rationally-entire economic product) e1qp е равен на сумата на разумния производствен продукт и разумната продуктова производствна аберация] [към последната се числят (а) увеличаващата разумна продуктова производствена икономическа аберация a1+qp > 0, която е същото като продуктов производствен икономически излишък и като излишен производствен икономически продукт mqp
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(когато фиксираният производствен продукт е по-голям от разумния производствен) (тогава производственият разумно-цялостен продукт е равен на сумата на разумния производствен продукт и излишния производствен продукт),
и (б) понижаващата разумна продуктова производствена икономическа аберация a1–qp < 0, която е същото като продуктова производствена икономическа оскъдност и като оскъдъчен производствен икономически продукт n–qp
(когато фиксираният производствен продукт е по-малък от разумния производствен) (тогава производственият разумно-цялостен продукт е равен на сумата на разумния производствен продукт и оскъдъчния производствен продукт)].
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на зададения производствен икономически продукт са (α) зададеният производствен икономически продукт [индивидуален], (β) фирменият зададен производствен икономически продукт* (firm assignationary production
economic product), (γ) общественият зададен производствен икономически
продукт* (social assignationary production economic product) и т.н. Според конкретната ситуация, при която се установява производственият икономически
продукт, се конституират и други разновидности на зададения производствен
продукт, следващи разновидностите на продукта изобщо.
ЗАДАДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (assignationary production economic product) (ки) – във:
зададен производствен икономически продукт;
необходим зададен производствен икономически продукт (вж. зададен
производствен икономически продукт);
нормален зададен производствен икономически продукт (вж. зададен
производствен икономически продукт);
разумен зададен производствен икономически продукт (вж. зададен
производствен икономически продукт).
ЗАДАДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual assignationary production economic product) (*) –
преднамерено и предварително формулирано равнище jqp(I) на производствения икономически продукт [индивидуален] qp(I), което се въвежда като сравнителен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на образуването на този
продукт в границите на даден индивид като възпроизводствена икономическа
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единица. Същото е като индивидуален зададен продуктов производствен
икономически критерий* (individual assignationary product production economic criterion). Той е една от формите на проявление на индивидуалния зададен стопанствен производствен икономически продукт* (individual assignationary protoeconomizing production economic product) и е разновидност на зададения икономически продукт [индивидуален]. Целта на конституирането на
индивидуалния зададен производствен продукт (на продуктовия критерий в
качеството му на отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението (aberration), наречено продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] aqp (вж. и икономическа аберация), на обема на някакъв фиксиран (избран, разглеждан) индивидуален производствен икономически продукт qp(I) (последният схващан като цялостен производствен икономически
продукт [индивидуален] eqp(I)) от зададеното равнище jqp(I). Затова разликата
между индивидуалния цялостен (фиксирания) производствен продукт eqp(I) и
индивидуалния зададен производствен продукт jqp е равна на индивидуалната
продуктова производствена икономическа аберация aqp(I), т.е. aqp(I) = aeqp(I)
= eqp(I) – jqp(I), или, което е същото, eqp(I) = jqp(I) + aqp(I), т.е. индивидуалният цялостен производствен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен производствен продукт и индивидуалниата продуктова производствена
икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на
формирането и тенденциите на изменението на фиксирания индивидуален (на
разглеждания индивидуален) производствен продукт. Когато фиксираният индивидуален производствен продукт е по-голям от индивидуалния зададен, има
увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a+qp(I) > 0 (която е същото като продуктово производствено икономическо превишение [индивидуално] и като превишаващ производствен икономически продукт [индивидуален] kqp(I)) (индивидуалният производствен цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен производствен продукт и индивидуалния превишаващ производствен продукт), а когато фиксираният индивидуален производствен продукт е по-малък от индивидуалния
зададен производствен, има понижаваща продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a–qp(I) < 0 (която е същото като продуктов
производствен икономически недостиг [индивидуален] и като недостигащ
производствен икономически продукт [индивидуален] k–qp(I)) (индивидуалният производствен цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния зададен производствен продукт и индивидуалния недостигащ производствен) [при
липса на продуктова аберация aqp(I) = 0].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория индивидуален зададен производствен икономически продукт jqp могат да бъдат:
(1) необходимият производствен икономически продукт [индивидуален]
iqp(I) [тогава той е необходим зададен производствен икономически продукт [индивидуален]* (individual indispensable assignationary production economic product)], като отклонението на фиксирания индивидуален производствен икономически продукт qp(I) = eqp(I) от индивидуалния зададен jqp(I) =
iqp(I) е продуктовата необходима производствена икономическа аберация
[индивидуална] aqp(I) =a2qp(I) и тогава равенството e2qp(I) = jqp(I) + aqp(I)
приема вида eqp(I) = iqp(I) + a2qp(I) [индивидуалният производствен необходимо-цялостен икономически продукт* (production indispensably-entire economic product) e2qp е равен на сумата на индивидуалния производствен необходим продукт и индивидуалната продуктова необходима производствена аберация)] [към последната се числят (а) увеличаващата продуктова необходима
производствена икономическа аберация [индивидуална] a2+qp(I) > 0, която е
същото като продуктова производствена икономическа прибавка [индивидуална] и като принаден производствен икономически продукт [индивидуален]
sqp(I) (когато фиксираният индивидуален производствен продукт е по-голям
от индивидуалния производствен необходим) (тогава индивидуалният производствен необходимо-цялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния
производствен необходим продукт и индивидуалния производствен принаден
продукт), и (б) понижаващата продуктова необходима производствен икономическа аберация [индивидуална] a2–qp(I) < 0, която е същото като продуктова
производствена икономическа недобавка [индивидуална] и като недонаден
производствен икономически продукт [индивидуален] s–qp(I) (когато фиксираният индивидуален производствен продукт е по-малък от индивидуалния производствен необходим) (тогава индивидуалният производствен необходимоцялостен продукт е равен на сумата на индивидуалния производствен необходим продукт и индивидуалния производствен недонаден продукт)];
(2) нормалният производствен икономически продукт [индивидуален]
0
qp (I) [тогава той е нормален зададен производствен икономически продукт [индивидуален]* (normal individual assignationary production economic
product)], като отклонението на фиксирания индивидуален производствен икономически продукт qp = eqp от зададения производствен jqp(I) = qp0(I) е нормалната продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална]
aqp(I) =a0qp(I) и тогава равенството eqp = jqp + aqp приема вида e0qp(I) = qp0(I)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ a0qp(I) [индивидуалният производствен нормално-цялостен икономически продукт* (production normally-entire economic product) e0qp е равен на сумата на нормалния индивидуален производствен продукт и нормалната индивидуална продуктова производствена аберация] [към последната се числят (а)
увеличаващата нормална продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] a0+qp(I) > 0, която е същото като продуктов производствен
икономически превес [индивидуален] и като превесен производствен икономически продукт [индивидуален] nqp(I) (когато фиксираният индивидуален производствен продукт е по-голям от нормалния индивидуален производствен)
(тогава индивидуалният производствен нормално-цялостен продукт е равен на
сумата на нормалния индивидуален производствен продукт и превесния производствен продукт), и (б) понижаващата нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a0–qp(I) < 0, която е същото като
продуктов производствен икономически недоимък и като недоимъчен производствен икономически продукт [индивидуален] n–qp(I) (когато фиксираният
индивидуален производствен продукт е по-малък от нормалния индивидуален
производствен) (тогава индивидуалният производствен нормално-цялостен
продукт е равен на сумата на нормалния индивидуален производствен продукт
и недоимъчния индивидуален производствен продукт)];
(3) разумният производствен икономически продукт [индивидуален]
1
qp (I) [тогава той е разумен зададен производствен икономически продукт
[индивидуален]* (rational individual assignationary production economic
product)], като отклонението на фиксирания индивидуален производствен икономически продукт qp(I) = eqp(I) от индивидуалния зададен производствен
jqp(I) = qp1(I) е разумната продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] aqp(I) =a1qp(I) и тогава равенството eqp(I) = jqp(I) + aqp(I)
приема вида e1qp(I) = qp1(I) + a1qp(I) [индивидуалният производствен разумно-цялостен икономически продукт* (production normally-entire economic
product) e1qp е равен на сумата на разумния индивидуален производствен продукт и разумната индивидуална продуктова производствна аберация] [към
последната се числят (а) увеличаващата 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) (когато фиксираният индивидуален производствен продукт е по-голям от разумния индивидуален производствен) (тогава индивидуалният производствен разумно-цялостен
продукт е равен на сумата на разумния индивидуален производствен продукт и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------излишния индивидуален производствен продукт), и (б) понижаващата разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a1–
qp(I) < 0, която е същото като продуктова производствена икономическа оскъдност и като оскъдъчен производствен икономически продукт [индивидуален] n–qp(I) (когато фиксираният индивидуален производствен продукт е помалък от разумния индивидуален производствен) (тогава индивидуалният
производствен разумно-цялостен продукт е равен на сумата на разумния индивидуален производствен продукт и оскъдъчния индивидуален производствен
продукт)].
Според конкретната ситуация, при която се установява индивидуалният
производствен икономически продукт, се конституират разновидности на индивидуалния зададен производствен продукт, следващи разновидностите на
продукта изобщо.
ЗАДАДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual indispensable production economic product) (ки) – във:
зададен производствен икономически продукт [индивидуален];
необходим зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален]);
нормален зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. индивидуален зададен производствен икономически продукт [индивидуален]);
разумен зададен производствен икономически продукт [индивидуален] (вж. зададен производствен икономически продукт [индивидуален]).
ЗАДАДЕН ФИКСИРАН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(given fixed factor of the economic growth) – фиксиран фактор на икономическия растеж, участието на когото във формирането на темпа на икономическия растеж, относително изразено (в коефициенти или в проценти) чрез зададената фитензивност на икономическия растеж GFI, е избрано като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. При аналитичната бинарна типология на икономическия растеж зададеният фиксиран фактор се придружава от прилежащия допълващ фактор на
икономическия растеж, така че двата фактора изчерпват кръга от фактори,
привлечени за конкретния анализ на растежа. Относително изразеното участие
на прилежащия допълващ фактор (също в коефициенти или в проценти) се
разглежда като прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO.
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Зависимостта между зададения фиксиран и прилежащия допълващ фактор
(респ. между зададената фитензивност и прилежата котензивност на растежа) е
представена от съотношениe GFI + ACO = 1. По-специално идентифицирането
на вида на растежа се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена
чрез коефициента GFI на зададената фитензивност), която зададеният фиксиран фактор има във формирането на темпа на растеж y (относително изразен
чрез единица) с ролята (относително измерена чрез коефициента ACO на прилежащата котензивност), която прилежащият допълващ фактор има във формирането на темпа на растежа (вж. тензивност на икономическия растеж и
бинарна типология на икономическия растеж). Вж. зададен допълващ фактор на икономическия растеж.
ЗАДАДЕНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ
(given absorptive economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента се променя входният икономически ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система [входният зададен икономически ингредиент* (input given
economic ingredient)] при един процент промяна на изходния икономически ингредиент на същата система [на изходния зададен икономическия ингредиент* (output given economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на зададената ингредиентна икономическа реагируемост, както и
разновидност на зададената икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната зададена икономическа абсорбционност*
(marginal given economic absorptivity) и средната зададена икономическа абсорбционност* (average given economic absorptivity) при разглежданата икономическа система.
ЗАДАДЕНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (given absorptive economic sensitivity) – същото като зададена икономическа абсорбционност.
ЗАДАДЕНА АБСТРАКТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (given abstract
economic system) (ки) – във:
зададена абстрактна ингредиентна икономическа система.
ЗАДАДЕНА АБСТРАКТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (given abstract ingrediental economic system) (*) – абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi , зададена в някакъв определен кон29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текст (при определени условия, при определена цел, с определена задача и
т.н.), където v е входният икономически ингредиент (входното икономическо
богатство), а y е изходният икономически ингредиент (изходното икономическо богатство) на зададената система. Ако не е посочено друго, параметрите на зададената абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi съвпадат
с параметрите на началната абстрактна ингредиентна икономическа система S(vy+ ) gi (начална по отношение на зададената). Затова под начална абстрактна
ингредиентна икономическа система може да се подразбира зададената.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
зададена абстрактна ингредиентна икономическа система се конституират още
и съответстващите на последната понятия за зададена абстрактна ингредиентна консуматорска система* (given abstract ingrediental consumptionary
system), зададена абстрактна ингредиентна стопанска система* (given
abstract ingrediental protoeconomic system), зададена абстрактна ингредиентна пазарно-икономическа система* (given abstract ingrediental marketlyeconomic system) и зададена абстрактна ингредиентна финансово-пазарноикономическа система* (given abstract ingrediental financially-marketlyeconomic system). Общо за всички тях е понятието за зададена абстрактна
ингредиентна поддържаща система* (given abstract ingrediental sustenance
/sustaining/ system) (за зададена абстрактна ингредиентна система при поддържането).
ЗАДАДЕНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given bitensity of the economic growth) (*) – общо понятие GBI за зададена
фитензивност на икономическия растеж GFI или задаена котензивност на
икономическия растеж GCO. Към нея е асоциирана прилежащата битензивност на икономическия растеж ABI, която от своя страна е общо понятие за
прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO или прилежаща
фитензивност на икономическия растеж AFI, така че GBI + ABI = 1, в т.ч.
GFI + ACO = 1 или GCO + AFI = 1. Тук ACO е прилежащата котензивност на
икономическия растеж към неговата зададена фитензивност GFI, а AFI е прилежащата фитензивност на икономическия растеж към неговата зададена котензивност GCO. Вж. тензивност на икономическия растеж, бинарна типология на икономическия растеж и аналитична бинарна типология на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на зададената битензивност са зададената хомеотензивност на икономическия растеж, зададената креатензивност на икономическия растеж, зададената ретензивност на икономическия растеж,
зададената битертензивност на икономическия растеж. Нейни разновидности са зададената битензивност на продуктовия икономическия
растеж* (given bitensity of the product economic growth), зададената битензивност на факторовия икономическия растеж* (given bitensity of the factor
economic growth), зададената битензивност на полезностния икономическия растеж* (given bitensity of the utility economic growth), зададената битензивност на стойностния икономическия растеж* (given bitensity of the
value economic growth).
ЗАДАДЕНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given bitertensity of the economic growth) (*) – общо понятие GK за зададена
интертензивност на икономическия растеж GM или задаена екстертензивност на икономическия растеж GN. Към нея е асоциирана прилежащата битертензивност на икономическия растеж AK, която от своя страна е общо
понятие за прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN или
прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM, така че GK + AK
= 1, в т.ч. GM + AN = 1 или GN + AM = 1. Тук AN е прилежащата екстертензивност на икономическия растеж към неговата зададена интертензивност GM, а
AM е прилежащата интертензивност на икономическия растеж към неговата
зададена екстертензивност GN. Вж. тензивност на икономическия растеж,
типология на икономическия растеж и битернална типология на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената битертензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given bitertensity of the product economic growth),
зададената битертензивност на факторовия икономическия растеж*
(given bitertensity of the factor economic growth), зададената битертензивност на полезностния икономическия растеж* (given bitertensity of the utility economic growth), зададената битертензивност на стойностния икономическия растеж* (given bitertensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(given reproductional economic system) (*) –възпроизводствена икономическа
система Srzrs , зададена в някакъв определен контекст (при определени условия,
при определена цел, с определена задача и т.н.), където входът r е входният
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиент (възпроизводственият икономически ресурс,
входното възпроизводствено икономическо богатство) на възпроизводствената икономическа система, а изходът z – нейният изходен икономически ингредиент (нейният възпроизводствент икономически резултат, нейното изходно възпроизводствено икономическо богатство). Ако не е посочено друго, параметрите на зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs
съвпадат с параметрите на началната възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs (начална по отношение на зададената). Затова (ако не е посочено
друго) под начална възпроизводствена икономическа система може да се подразбира зададената.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
зададена възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за зададена възпроизводствена консуматорска система* (given reproductional consumptionary system), зададена
възпроизводствена стопанска система* (given reproductional protoeconomic
system), зададена възпроизводствена пазарно-икономическа система* (given
reproductional marketly-economic system) и зададена възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа система* (given reproductional financiallymarketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за зададена възпроизводствена поддържаща система* (given reproductional sustenance
/sustaining/ system) (за зададена възпроизводствена система на поддържането).
ЗАДАДЕНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given extensity of the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия
растеж E, означавана с GE, която (в контекста на креативната бинарна типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GE на зададената екстензивност), която фиксираният фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена чрез коефициента AH на прилежащата екстратензивност на икономическия растеж),
която допълващият фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) има във формирането на
темпа на растежа, при положение, че GE + AH = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия растеж). Напри32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мер, за преобладаващо-екстензивния икономически растеж зададена екстензивност е преобладаващата екстензивност на икономическия растеж, а прилежаща екстратензивност е субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата екстензивност и субутвърдената екстратензивност е равна на единица. От своя страна, за преобладаващоекстратензивния икономически растеж зададена екстратензивност е преобладаващата екстратензивност на икономическия растеж, а прилежаща екстензивност е субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, като
сумата на преобладаващата екстратензивност и субутвърдената екстензивност
е равна на единица. При използването на зададена екстензивност (следователно и на прилежаща екстратензивност) на растежа фиксираният фактор е зададен фиксиран фактор на икономическия растеж, а допълващият фактор е
прилежащ допълващ фактор на икономическия растеж. Зададената екстензивност и зададената екстратензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие за зададена креатензивност на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената екстензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given extensity of the product economic growth), зададената екстензивност на факторовия икономическия растеж* (given
extensity of the factor economic growth), зададената екстензивност на полезностния икономическия растеж* (given extensity of the utility economic
growth), зададената екстензивност на стойностния икономическия растеж* (given extensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given extertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на икономическия растеж N, означавана с GN, която (в контекста на битерналната типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GN на зададената екстертензивност), която допълващият фактор на
икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия
растеж) има във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена чрез коефициента
AM на прилежащата интертензивност на икономическия растеж), която
фиксираният фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на рас33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тежа, при положение, че GN + AM = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Например, за преобладаващоекстертензивния икономически растеж зададена екстертензивност е преобладаващата екстертензивност на икономическия растеж, а прилежаща интертензивност е субутвърдената интертензивност на икономическия растеж,
като сумата на преобладаващата екстертензивност и субутвърдената интертензивност е равна на единица. От своя страна, за преобладаващоинтертензивния икономически растеж зададена интертензивност е преобладаващата интертензивност на икономическия растеж, а прилежаща екстертензивност е субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж,
като сумата на преобладаващата интертензивност и субутвърдената екстертензивност е равна на единица. При използването на зададена екстертензивност
(следователно и на прилежаща интертензивност) на растежа допълващият
фактор е зададен допълващ фактор на икономическия растеж, а фиксираният
фактор е прилежащ фиксиран фактор на икономическия растеж. Зададената
екстертензивност и зададената интертензивност на икономическия растеж
са разновидности на по-общото понятие за зададена битертензивност на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената екстертензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given extertensity of the product economic growth),
зададената екстертензивност на факторовия икономическия растеж*
(given extertensity of the factor economic growth), зададената екстертензивност на полезностния икономическия растеж* (given extertensity of the utility economic growth), зададената екстертензивност на стойностния икономическия растеж* (given extertensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given extratensity of the economic growth) (*) – екстратензивност на икономическия растеж H, означавана с GH, която (в контекста на креативната бинарна типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез
коефициента GH на зададената екстратензивност), която допълващият фактор
на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на
икономическия растеж) има във формирането на темпа на икономическия
растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена
чрез коефициента AE на прилежащата екстензивност на икономическия рас34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж), която фиксираният фактор на икономическия растеж (представляван
от екстензивния фактор на икономическия растеж) има във формирането на
темпа на растежа, при положение, че GH + AE = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия растеж). Например, за преобладаващо-екстратензивния икономически растеж зададена екстратензивност е преобладаващата екстратензивност на икономическия растеж, а прилежаща екстензивност е субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата екстратензивност и субутвърдената екстензивност е равна на единица. От своя страна, за преобладаващо-екстензивния икономически растеж зададена екстензивност е преобладаващата екстензивност на икономическия растеж, а прилежаща екстратензивност е субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж, като
сумата на преобладаващата екстензивност и субутвърдената екстратензивност
е равна на единица. При използването на зададена екстратензивност (следователно и на прилежаща екстензивност) на растежа допълващият фактор е зададен допълващ фактор на икономическия растеж, а фиксираният фактор е
прилежащ фиксиран фактор на икономическия растеж. Зададената екстратензивност и зададената екстензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие за зададена креатензивност на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената екстратензивност на продуктовия икономическия растеж* (given extratensity of the product economic
growth), зададената екстратензивност на факторовия икономическия
растеж* (given extratensity of the factor economic growth), зададената екстратензивност на полезностния икономическия растеж* (given extratensity
of the utility economic growth), зададената екстратензивност на стойностния икономическия растеж* (given extratensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ* (given economic
absorptivity), зададена абсорбционна икономическа чувствителност, (*) –
абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система
отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент.
Тя е едно от проявленията и един от измерителите на зададената ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата абсорбционност и зададената икономическата чувствителност.
Може да се разглежда още като свойство на абсолютна абсорбционна реаги35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------руемост на зададената икономическа система. В зависимост от начина, по който абсорбционността изразява реагируемостта се различават средна зададена
икономическа абсорбционност* (average given economic absorptivity), което е
същото като средна зададена абсорбционна икономическа чувствителност*
(average given absorptive economic sensitivity), и пределна зададена икономическа абсорбционност* (marginal given economic absorptivity), което е същото
като пределна зададена абсорбционна икономическа чувствителност*
(marginal given absorptive economic sensitivity). Средната зададена икономическа абсорбционност показва средно какъв размер входен икономически ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент (тя е частното между
входния и изходния икономически ингредиент). Пределната зададена икономическа абсорбционност е нарастването на входния икономически ингредиент
на зададената система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване
на неин изходен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на входния и изходния икономически ингредиент).
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСТРАХИРУЕМОСТ (given economic
abstractibility /abstractiveness/) (ки) – във:
зададена ингредиентна икономическа абстрахируемост.
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (given economic attributivity) (ки) – във:
зададена ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (given economic elasticity) (*) – икономическа еластичност при зададената ингредиентна икономическа система; относителна икономическа величина, която при постоянни
други условия показва какво е процентното изменение на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на зададената ингредиентна икономическа система, съответствуващо (отговорящо) на един процент изменение на
друг тип неин икономически ингредиент (входен или изходен); едно от проявленията и един от измерителите на зададената ингредиентна икономическа
реагируемост. В зависимост на посоката на системното въздействие между
двата типа зададени икономически ингредиенти* (given economic ingredients)
се различават зададена креативна икономическа еластичност и зададена аб36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сорбционна икономическа еластичност. Зададената креативна икономическа
еластичност показва с колко процента се променя изходният зададен икономическия ингредиент* (output given economic ingredient) при един процент
промяна на входния зададен икономически ингредиент* (input given
economic ingredient) на разглежданата система [тогава тя е съотношението
между пределната зададена икономическа креативност* (marginal given
economic creativity) и средната зададена икономическа креативност*
(average given economic creativity) при същата тази система]. Зададената абсорбционна икономическа еластичност показва с колко процента се променя
входният зададен икономически ингредиент при един процент промяна на изходния зададен икономически ингредиент на разглежданата система [тогава тя
е съотношението между пределната зададена икономическа абсорбционност* (marginal given economic absorptivity) и средната зададена икономическа абсорбционност* (average given economic absorptivity) при същата тази
система].
Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се
конституират следните разновидности на зададената икономическата еластичност: (1) зададена абстрактна икономическа еластичност* (given abstract
economic elasticity) (зададена икономическа еластичност при абстрактната
ингредиентна икономическа система), (2) зададена конкретна икономическа
еластичност* (given concrete economic elasticity) (зададена икономическа
еластичност при конкретната ингредиентна икономическа система), (3) зададена субстанциална икономическа еластичност* (given substantial
economic elasticity) (зададена икономическа еластичност при субстанциалната
икономическа система), (4) зададена ресурсно-субстанциална икономическа
еластичност* (given resource-substantial economic elasticity) (зададена икономическа еластичност при ресурсно-субстанциалната икономическа система),
(5) зададена възпроизводствена икономическа еластичност* (given
reproductional economic elasticity) (зададена икономическа еластичност при
възпроизводствената икономическа система), (6) зададена стратификационна икономическа еластичност* (given stratificational economic elasticity)
(зададена икономическа еластичност при стратифицираната икономическа
система), (7) зададена същностно-стратификационна икономическа еластичност* (given essentially-stratificational economic elasticity) (зададена
икономическа еластичност при същностно-стратифицираната икономическа
система), (8) зададена същностно-стратификационна възпроизводствена
икономическа еластичност* (given essentially-stratificational reproductional
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic elasticity) (зададена икономическа еластичност на същностностратифицираната възпроизводствена икономическа система). Всички тези
еластичности могат да бъдат както креативни, така и абсорбционни.

ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (given economic elasticity) (ки) – във:
зададена икономическа еластичност;
зададена креативна икономическа еластичност.
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ (given economic impactness) (ки) – във:
зададена ингредиентна икономическа импактност.
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ* (given economic creativity), зададена креативна икономическа чувствителност, (*) – абсолютна
икономическа величина, която показва какъв размер изходен икономически
ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент. Тя е едно от
проявленията и един от измерителите на зададената ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата креативност и зададената икономическата чувствителност. Може да се разглежда още като свойство на абсолютна креативна реагируемост на зададената
икономическа система. В зависимост от начина, по който креативността изразява реагируемостта се различават средна зададена икономическа креативност* (average given economic creativity), което е същото като средна зададена
креативна икономическа чувствителност* (average given creative economic
sensitivity), и пределна зададена икономическа креативност* (marginal given
economic creativity), което е същото като пределна зададена креативна икономическа чувствителност* (marginal given creative economic sensitivity).
Средната зададена икономическа креативност показва средно какъв размер
изходен икономически ингредиент на зададената ингредиентна икономическа
система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент (тя е частното между изходния и входния икономически ингредиент).
Пределната зададена икономическа чувствителност е нарастването на изходния икономически ингредиент на зададената система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин входен никономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на изходния
и входния икономически ингредиент).
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (given economic reactibility) (ки) – във:
зададена ингредиентна икономическа реагируемост.
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (given economic system) (ки) –
във:
зададена абстрактна ингредиентна икономическа система;
зададена възпроизводствена икономическа система;
зададена ингредиентна икономическа система;
зададена същностно-стратифицирана икономическа система.
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ (given economic transformationality) (ки) – във:
зададена ингредиентна икономическа трансформационност.
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (given economic
sensitivity) (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв
размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на зададената ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен), респ.
какво е изменението на икономическия ингредиент от единия тип, което отговаря на единица изменение на икономическия ингредиент от другия тип. Тя е
едно от проявленията и един от измерителите на зададената ингредиентна
икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата чувствителност. Може да се разглежда още като свойство на абсолютна реагируемост на зададената ингредиентна икономическа система. В зависимост от начина, по който чувствителността изразява реагируемостта се различават (1)
средна зададена икономическа чувствителност* (average given economic
sensitivity) [в т.ч. средна зададена икономическа креативност* (average given
economic creativity), което е същото като средна зададена креативна икономическа чувствителност* (average given creative economic sensitivity), и
средна зададена икономическа абсорбционност* (average given economic
absorptivity), което е същото като средна зададена абсорбционна икономическа чувствителност* (average given absorptive economic sensitivity)] и (2) пределна зададена икономическа чувствителност* (marginal given economic
sensitivity) [в т.ч. пределна зададена икономическа креативност* (marginal
given economic creativity), което е същото като пределна зададена креативна
икономическа чувствителност* (marginal given creative economic sensitivity),
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и пределна зададена икономическа абсорбционност* (marginal given
economic absorptivity), което е същото като пределна зададена абсорбционна
икономическа чувствителност* (marginal given absorptive economic
sensitivity)]. Средната зададена икономическа чувствителност показва средно
какъв размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на
зададената икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин
икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен). Пределната зададена икономическа чувствителност е нарастването на даден тип икономически
ингредиент (изходен или входен) на зададената система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин икономически ингредиент от друг
тип (входен или изходен) (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на двата типа икономически ингредиенти).
В зависимост от посоката на системното въздействие между двата типа
икономически ингредиенти (между входния и изходния) се различават (1) зададена икономическа креативност (същото като зададена креативна икономическа чувствителност) и (2) зададена икономическа абсорбционност (същото като зададена абсорбционна икономическа чувствителност). Зададената
икономическата креативност (в т.ч. средната и пределната зададена икономическа креативност) показва какъв размер изходен икономически ингредиент
отговоря (съответствува) на единица входен икономически ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система. Обратно на това, зададената
икономическа абсорбционност (в т.ч. средната и пределната зададена икономическа абсорбционност) показва какъв размер входен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на единица изходен икономически ингредиент.
ЗАДАДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (given economic
sensitivity) (ки) – във:
зададена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като зададена икономическа абсорбционност);
зададена икономическа чувствителност;
зададена креативна икономическа чувствителност (същото като зададена икономическа креативност).
ЗАДАДЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСТРАХИРУЕМОСТ* (given ingrediental economic abstractibility /abstractiveness/) (*) – възможност за конституиране и класифициране на зададената ингредиентна
икономическа система (вж. икономическа ингредиентност) на различни рав40
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разновидност на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Според
критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост разновидности на
зададената ингредиентна икономическа система са зададената абстрактна
ингредиентна икономическа система, зададените конкретни ингредиентни
икономически системи* (given concrete ingrediental economic systems), зададената субстанциална икономическа система* (given substantial
/substantive/ economic system) [в т.ч. и зададената ресурсно-субстанциална
икономическа система* (given resource-substantial economic system) и зададената възпроизводствена икономическа систем)], зададената стратифицирана икономическа система* (given stratified economic system) (в т.ч. и зададената същностно-стратифицирана икономическа система) и зададената
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система*
(given essentially-stratified reproductional economic system) (вж. ингредиентна
икономическа обратимост и ингредиентна икономическа класифицируемост).
ЗАДАДЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ*
(given ingrediental economic attributivity) – вж. ингредиентна икономическа атрибутивност.
ЗАДАДЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ*
(given ingrediental economic impactness) (*) – наличие при зададената ингредиентна икономическа система на външни икономически връзки (на външни
икономически въздействия, в т.ч. на входни и изходни икономически въздействия); взаимозависимост на функционирането на зададената ингредиентна
икономическа система с околната среда; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа импактност и едно от проявленията на ингредиентната
икономическа обратимост. Това означава, че зададената ингредиентна икономическа система се характеризира с наличието и въздействието на входни
зададени икономически ингредиенти* (input given economic ingredients)
[представляват форма на проявление на входното зададено ингредиентно
икономическо богатство* (input given ingrediental economic wealth)] и изходни зададени икономически ингредиенти* (output given economic
ingredients) [представляват форма на проявление на изходното зададено ингредиентно икономическо богатство* (output given ingrediental economic
wealth)]. В своята общност те образуват зададените икономически ингреди41

289

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------енти* (given economic ingredients) [представляват форма на проявление на зададеното ингредиентно икономическо богатство* (given ingrediental
economic wealth)].
ЗАДАДЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ*
(given ingrediental economic reactibility) (*) – свойство на зададената ингредиентна икономическа система да реагира по определен начин на външните
икономически въздействия [на зададените икономически ингредиенти*
(given economic ingredients) – последните са форма на проявление на зададеното ингредиентно икономическо богатство* (given ingrediental economic
wealth)]. Представлява една от съставките на ингредиентната икономическа
атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа
реагируемост и едно от проявленията на ингредиентната икономическа обратимост. Тя е и още съвкупност от икономически величини (респ. от икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на зададената ингредиентна икономическа система. Значими сред тях са (1) зададената икономическа чувствителност [в т.ч. средната зададена икономическа чувствителност* (average given economic sensitivity) и пределната зададена икономическа чувствителност* (marginal given economic sensitivity)] и (2) зададената икономическа еластичност, най-вече в условията на линейни икономически
преобразования. Разновидности на зададената икономическа чувствителност
са зададената икономическа креативност [в т.ч. средната зададена икономическа креативност* (average given economic creativity) и пределната зададена икономическа креативност* (marginal given economic creativity)] и
зададената икономическа абсорбционност [в т.ч. средната зададена икономическа абсорбционност* (average given economic absorptivity) и пределната
зададена икономическа абсорбционност* (marginal given economic absorptivity)].
Зададената икономическа креативност при възпроизводствената икономическа система се определя като зададена икономическа производителност* (given economic productivity), а зададената икономическа абсорбционност при същия вид система – като зададена икономическа разходност*
(given economic costness). Зададената икономическа креативност при същностно-стратифицираната икономическа система се определя като зададена
икономическа заетост* (given economic employment /use/), а зададената икономическа абсорбционност при същия вид система – като зададена икономическа интензивност* (given economic intensity). Зададената икономическа
42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------креативност при същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система се определя като зададена икономическа ефективност*
(given economic efficiency), а зададената икономическа абсорбционност при
същия вид система – като зададена икономическа натовареност* (given
economic loading). В този смисъл (според критерия за ингредиентната икономическа абстрахируемост) зададената икономическа производителност, зададената икономическа икономичност и зададената икономическа ефективност
са разновидности на зададената икономическа креативност, а зададената икономическа разходност, зададената икономическа интензивост и зададената
икономическа натовареност са разновидности на зададената икономическа абсорбционност. Всички тези понятия имат своите средни и пределни разновидности.
ЗАДАДЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (given
ingrediental economic system) (*) – ингредиентна икономическа система Siab ,
зададена в някакъв определен контекст (при определени условия, при определена цел, с определена задача и т.н.), където a е входният икономически ингредиент (входното икономическо богатство), а b е изходният икономически
ингредиент (изходното икономическо богатство) на зададената система. Ако
не е посочено друго, параметрите на зададената ингредиентна икономическа
система Siab съвпадат с параметрите на началната ингредиентна икономическа
система S(ab+ )i (начална по отношение на зададената). Затова (ако не е посочено
друго) под начална ингредиентна икономическа система може да се подразбира зададената. Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се конституират: зададена абстрактна ингредиентна икономическа
система, зададена конкретна ингредиентна икономическа система* (given
concrete ingrediental economic system), зададена субстанциална икономическа
система* (given substantial economic system), зададена ресурсносубстанциална икономическа система* (given resourse-substantial economic
system), зададена възпроизводствена икономическа система, зададена стратифицирана икономическа система* (given stratified economic system), зададена същностно-стратифицирана икономическа система, зададена същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система* (given
essentially-stratified reproductional economic system). Вж.: зададена ингредиентна икономическа импактност, зададена ингредиентна икономическа трансформационност, зададена ингредиентна икономическа реагируемост, зададе43

291

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа чувствителност, зададена икономическа креативност, зададена икономическа абсорбционност, зададена икономическа еластичност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
зададена ингредиентна икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за зададена ингредиентна консуматорска
система* (given ingrediental consumptionary system), зададена ингредиентна
стопанска система* (given ingrediental protoeconomic system), зададена ингредиентна пазарно-икономическа система* (given ingrediental marketlyeconomic system) и зададена ингредиентна финансово-пазарноикономическа система* (given ingrediental financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за зададена ингредиентна поддържаща
система* (given ingrediental sustenance /sustaining/ system) (за зададена ингредиентна система при поддържането).
ЗАДАДЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (given ingrediental economic system) (ки) – във:
зададена абстрактна ингредиентна икономическа система;
зададена ингредиентна икономическа система.
ЗАДАДЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ* (given ingrediental economic transformationality) (*) – свойство на
зададената ингредиентна икономическа система да трансформира (да преобразува) входните зададени икономически ингредиенти* (input given
economic ingredients) [те са форма на проявление на входното зададено ингредиентно икономическо богатство* (input given ingrediental economic wealth)]
в изходни зададени икономически ингредиенти* (output given economic
ingredients) [те са форма на проявление на изходното зададено ингредшиентно икономическо богатство* (output given ingrediental economic wealth)],
както и обратното – да трансформира изходните във входни икономически ингредиенти от този тип; една от съставките на ингредиентната икономическа
атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа
трансформационност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа обратимост. Специфично за това свойство е наличието на зададено ингредиентно икономическо преобразование* (given ingrediental economic
transformation), зададено ингредиентно икономическо изображение* (given
ingrediental economic mapping), зададен ингредиентен икономически опера-

44

292

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор* (given ingrediental economic operator) и зададено ингредиентно икономическо съответствие* (given ingrediental economic correspondence).
ЗАДАДЕНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given intertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на икономическия растеж M, означавана с GM, която (в контекста на битерналната типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GM на зададената интертензивност), която фиксираният фактор на
икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена чрез коефициента AN на прилежащата екстертензивност на икономическия растеж),
която допълващият фактор на икономическия растеж (представляван от
външния фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа
на растежа, при положение, че GM + AN = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Например, за преобладаващо-интертензивния икономически растеж зададена интертензивност е преобладаващата интертензивност на икономическия растеж, а прилежаща екстертензивност е субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата интертензивност и субутвърдената екстертензивност е равна на единица. От своя страна, за преобладаващоекстертензивния икономически растеж зададена екстертензивност е преобладаващата екстертензивност на икономическия растеж, а прилежаща интертензивност е субутвърдената интертензивност на икономическия растеж,
като сумата на преобладаващата екстертензивност и субутвърдената интертензивност е равна на единица. При използването на зададена интертензивност
(следователно и на прилежаща екстертензивност) на растежа фиксираният
фактор е зададен фиксиран фактор на икономическия растеж, а допълващият
фактор е прилежащ допълващ фактор на икономическия растеж. Зададената
интертензивност и зададената екстертензивност на икономическия растеж
са разновидности на по-общото понятие за зададена битертензивност на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената интертензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given intertensity of the product economic growth),
зададената интертензивност на факторовия икономическия растеж*
45

293

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(given intertensity of the factor economic growth), зададената интертензивност на полезностния икономическия растеж* (given intertensity of the utility economic growth), зададената интертензивност на стойностния икономическия растеж* (given intertensity of the value economic growth).

ЗАДАДЕНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given catensity of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия
растеж I, означавана с GI, която (в контекста на релейната бинарна типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на
вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се
прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GI
на зададената катензивност), която фиксираният фактор на икономическия
растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена чрез коефициента
AA на прилежащата оптензивност на икономическия растеж), която допълващият фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на
растежа, при положение, че GI + AA = 1 (вж. тензивност на икономическия
растеж и бинарна типология на икономическия растеж). Например, за преобладаващо-катензивния икономически растеж зададена катензивност е преобладаващата катензивност на икономическия растеж, а прилежаща оптензивност е субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата катензивност и субутвърдената оптензивност е равна
на единица. От своя страна, за преобладаващо-оптензивния икономически
растеж зададена оптензивност е преобладаващата оптензивност на икономическия растеж, а прилежаща катензивност е субутвърдената катензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата оптензивност и субутвърдената катензивност е равна на единица. При използването на
зададена катензивност (следователно и на прилежаща оптензивност) на растежа фиксираният фактор е зададен фиксиран фактор на икономическия растеж, а допълващият фактор е прилежащ допълващ фактор на икономическия
растеж. Зададената катензивност и зададената оптензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие за зададена ретензивност на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената катензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given catensity of the product economic growth), за46

294

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дадената катензивност на факторовия икономическия растеж* (given
catensity of the factor economic growth), зададената катензивност на полезностния икономическия растеж* (given catensity of the utility economic
growth), зададената катензивност на стойностния икономическия растеж* (given catensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given qualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност на икономическия растеж R, означавана с GR, която (в контекста на хомеостазисната
бинарна типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за
идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж.
Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена
чрез коефициента GR на зададената квалитензивност), която допълващият
фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на
икономическия растеж) има във формирането на темпа на икономическия
растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена
чрез коефициента AQ на прилежащата квантитензивност на икономическия
растеж), която фиксираният фактор на икономическия растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на растежа, при положение, че GR + AQ = 1 (вж. тензивност на
икономическия растеж и бинарна типология на икономическия растеж).
Например, за преобладаващо-квалитензивния икономически растеж зададена
квалитензивност е преобладаващата квалитензивност на икономическия растеж, а прилежаща квантитензивност е субутвърдената квантитензивност на
икономическия растеж, като сумата на преобладаващата квалитензивност и
субутвърдената квантитензивност е равна на единица. От своя страна, за преобладаващо-квантитензивния икономически растеж зададена квантитензивност е преобладаващата квантитензивност на икономическия растеж, а
прилежаща квалитензивност е субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата квантитензивност и субутвърдената квалитензивност е равна на единица. При използването на зададена
квалитензивност (следователно и на прилежаща квантитензивност) на растежа
допълващият фактор е зададен допълващ фактор на икономическия растеж, а
фиксираният фактор е прилежащ фиксиран фактор на икономическия растеж. Зададената квалитензивност и зададената квантитензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие за зададена хомеотензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Нейни разновидности са зададената квалитензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given qualitensity of the product economic growth),
зададената квалитензивност на факторовия икономическия растеж*
(given qualitensity of the factor economic growth), зададената квалитензивност на полезностния икономическия растеж* (given qualitensity of the utility economic growth), зададената квалитензивност на стойностния икономическия растеж* (given qualitensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (given quantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност на
икономическия растеж Q, означавана с GQ, която (в контекста на хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GQ на зададената квантитензивност), която фиксираният фактор на икономическия растеж (представляван от количествения
фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително
измерена чрез коефициента AR на прилежащата квалитензивност на икономическия растеж), която допълващият фактор на икономическия растеж
(представляван от качествения фактор на икономическия растеж) има във
формирането на темпа на растежа, при положение, че GQ + AR = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия
растеж). Например, за преобладаващо-квантитензивния икономически растеж зададена квантитензивност е преобладаващата квантитензивност на
икономическия растеж, а прилежаща квалитензивност е субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата
квантитензивност и субутвърдената квалитензивност е равна на единица. От
своя страна, за преобладаващо-квалитензивния икономически растеж зададена квалитензивност е преобладаващата квалитензивност на икономическия
растеж, а прилежаща квантитензивност е субутвърдената квантитензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата квалитензивност и субутвърдената квантитензивност е равна на единица. При използването на зададена квантитензивност (следователно и на прилежаща квалитензивност) на растежа фиксираният фактор е зададен фиксиран фактор на икономическия растеж, а допълващият фактор е прилежащ допълващ фактор на
икономическия растеж. Зададената квантитензивност и зададената квали48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие за зададена хомеотензивност на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената квантитензивност на продуктовия икономическия растеж* (given quantitensity of the product economic
growth), зададената квантитензивност на факторовия икономическия
растеж* (given quantitensity of the factor economic growth), зададената квантитензивност на полезностния икономическия растеж* (given quantitensity of the utility economic growth), зададената квантитензивност на
стойностния икономическия растеж* (given quantitensity of the value
economic growth).
ЗАДАДЕНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given cotensity of the economic growth) (*) – котензивност на икономическия
растеж CO, означавана с GCO, която (в контекста на аналитичната бинарна
типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GCO на зададената котензивност), която допълващият фактор на
икономическия растеж има във формирането на темпа на икономическия
растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена
чрез коефициента AFI на прилежащата фитензивност на икономическия
растеж), която фиксираният фактор на икономическия растеж има във
формирането на темпа на растежа, при положение, че GCO + AFI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия
растеж). Например, за преобладаващо-котензивния икономически растеж
зададена котензивност е преобладаващата котензивност на икономическия
растеж, а прилежаща фитензивност е субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата котензивност и субутвърдената фитензивност е равна на единица. От своя страна, за преобладаващо-фитензивния икономически растеж зададена фитензивност е преобладаващата фитензивност на икономическия растеж, а прилежаща котензивност
е субутвърдената котензивност на икономическия растеж, като сумата на
преобладаващата фитензивност и субутвърдената котензивност е равна на
единица. При използването на зададена котензивност (следователно и на прилежаща фитензивност) на растежа допълващият фактор е зададен допълващ
фактор на икономическия растеж, а фиксираният фактор е прилежащ фиксиран фактор на икономическия растеж. Зададената котензивност и зададена49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та фитензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото
понятие за зададена битензивност на икономическия растеж.
Форми на проявление на зададената котензивност са зададената квалитензивност на икономическия растеж, зададената екстратензивност на
икономическия растеж, зададената оптензивност на икономическия растеж, зададената екстертензивност на икономическия растеж. Нейни разновидности са зададената котензивност на продуктовия икономическия
растеж* (given cotensity of the product economic growth), зададената котензивност на факторовия икономическия растеж* (given cotensity of the factor
economic growth), зададената котензивност на полезностния икономическия растеж* (given cotensity of the utility economic growth), зададената котензивност на стойностния икономическия растеж* (given cotensity of the
value economic growth).
ЗАДАДЕНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given creatensity of the economic growth) (*) – общо понятие GD за зададена
екстензивност на икономическия растеж GE или задаена екстратензивност
на икономическия растеж GH. Към нея е асоциирана прилежащата креатензивност на икономическия растеж AD, която от своя страна е общо понятие за
прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH или прилежаща
екстензивност на икономическия растеж AE, така че GD + AD = 1, в т.ч. GE +
AH = 1 или GH + AE = 1. Тук AH е прилежащата екстратензивност на икономическия растеж към неговата зададена екстензивност GE, а AE е прилежащата екстензивност на икономическия растеж към неговата зададена екстратензивност GH. Вж. тензивност на икономическия растеж, бинарна типология
на икономическия растеж и креативна бинарна типология на икономическия
растеж.
Нейни разновидности са зададената креатензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given creatensity of the product economic growth),
зададената креатензивност на факторовия икономическия растеж*
(given creatensity of the factor economic growth), зададената креатензивност
на полезностния икономическия растеж* (given creatensity of the utility
economic growth), зададената креатензивност на стойностния икономическия растеж* (given creatensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (given
creative economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която
50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при постоянни други условия показва с колко процента се променя изходният
икономически ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система [изходният зададен икономическия ингредиент* (output given economic
ingredient)] при един процент промяна на входния икономически ингредиент на
същата система [на входния зададен икономически ингредиент* (input given
economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на зададената ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на зададената икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната зададена икономическа креативност* (marginal given economic
creativity) и средната зададена икономическа креативност* (average given
economic creativity) при разглежданата икономическа система.
ЗАДАДЕНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(given creative economic sensitivity) – същото като зададена икономическа креативност.
ЗАДАДЕНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given optensity of the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия
растеж A, означавана с GA, която (в контекста на релейната бинарна типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на
вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се
прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GA
на зададената оптензивност), която допълващият фактор на икономическия
растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия
растеж) има във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена чрез коефициента
AI на прилежащата катензивност на икономическия растеж), която фиксираният фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) има във формирането на темпа на растежа, при положение, че GA + AI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия растеж). Например, за преобладаващо-оптензивния икономически растеж зададена оптензивност е преобладаващата оптензивност на икономическия растеж, а прилежаща катензивност е субутвърдената катензивност на икономическия растеж, като сумата
на преобладаващата оптензивност и субутвърдената катензивност е равна на
единица. От своя страна, за преобладаващо-катензивния икономически растеж зададена катензивност е преобладаващата катензивност на икономи51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, а прилежаща оптензивност е субутвърдената оптензивност
на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата катензивност и
субутвърдената оптензивност е равна на единица. При използването на зададена оптензивност (следователно и на прилежаща катензивност) на растежа
допълващият фактор е зададен допълващ фактор на икономическия растеж, а
фиксираният фактор е прилежащ фиксиран фактор на икономическия растеж. Зададената оптензивност и зададената катензивност на икономическия
растеж са разновидности на по-общото понятие за зададена ретензивност на
икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената оптензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given optensity of the product economic growth), зададената оптензивност на факторовия икономическия растеж* (given
optensity of the factor economic growth), зададената оптензивност на полезностния икономическия растеж* (given optensity of the utility economic
growth), зададената оптензивност на стойностния икономическия растеж* (given optensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (assignationary utility of the economic product), полезност на зададения икономически
продукт U(jq), (*) – преднамерено и предварително фиксирано равнище JU(q)
на полезността на икономически продукт q, което се въвежда като сравнителен
полезностен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на нейното образуване
в границите на дадена възпроизводствена икономическа единица. Същото е
като зададен полезностно-продуктов икономически критерий* (assignationary utility-product economic criterion). Целта на конституирането на зададената
полезност на продукта (на продуктовия полезностен критерий в качеството му
на отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението (aberration)
[наречено продуктова полезностна икономическа аберация aU(q), равна на
полезността на продуктовата икономическа аберация U(aq) (вж. и икономическа аберация)] на полезността U(q) на някакъв фиксиран (избран, разглеждан) икономически продукт q (последният схващан като цялостен икономически продукт eq), т.е. на полезността на цялостния икономически продукт
U(eq) [равна на цялостната полезност на икономическия продукт EU(q)]
от зададеното полезностно равнище U(jq). Затова разликата между полезността U(eq) на цялостния (фиксирания) продукт eq, от една страна, и полезността на зададения икономически продукт U(jq), от друга страна, е равна на
52

300

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктовата полезностна икономическа аберация aU(q), т.е. aU(q) = aU(eq) =
U(eq) – U(jq), или, което е същото, U(eq) = U(jq) + aU(q), т.е. полезността на
цялостният продукт е равна на сумата на полезността на зададения продукт и
продуктовата полезностна икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на формирането и тенденциите на изменението на полезността на фиксирания (разглеждания цялостен) продукт.
Когато полезността на фиксирания продукт е по-голяма от полезността на
зададения продукт (от зададената полезност) (което означава, че и фиксираният продукт е по-голям от зададения), има увеличаваща продуктова полезностна икономическа аберация a+U(q) > 0 [равна на полезността на увеличаващата продуктова икономическа аберация U(a+q) > 0], която е същото като
продуктово полезностно икономическо превишение и като превишаваща
полезност на икономически продукт kU(q) [последната равна на полезността на превишаващия икономически продукт U(kq)] (полезността на
цялостният продукт е равна на сумата на полезността на зададения продукт и
полезноста на превишаващия продукт). Когато полезността на фиксирания
продукт е по-малка от полезността на зададения продукт (което означава, че и
фиксираният продукт е по-малък от зададения), има понижаваща продуктова
полезностна икономическа аберация a–U(q) < 0 [равна на полезността на
понижаващата продуктова икономическа аберация U(a–q) < 0], която е същото като продуктов полезностен икономически недостиг и като недостигаща полезност на икономически продукт k–U(q) [последната равна на полезността на недостигащия икономически продукт U(k–q)] (полезността на
цялостния продукт е равна на сумата на полезността на зададения продукт и
полезноста на недостигащия продукт).
Според икономическата ингредиентност и полезностната икономическа
теория зададена полезност на икономическия продукт JU(q) = U(jq) могат да
бъдат следните икономически ингредиенти.
(1) Полезността на необходимия икономически продукт U(iq) [равна на
необходимата полезност на икономическия продукт IU(q)] [тогава тя е необходима зададена полезност на икономическия продукт* (indispensable
assignationary utility of the economic product)], като отклонението на полезността на фиксирания продукт U(q) = U(e2q) от полезността на необходимия икономически продукт U(iq) е продуктовата полезностна необходима икономическа аберация a2U(q), равна на необходимата полезност на продуктовата икономическа аберация IU(aq), и тогава равенството U(eq) = U(jq) +
aU(q) приема вида U(e2q) = U(iq) + a2U(q) (полезността на необходимо53

301

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостния икономически продукт е равна на сумата на полезността на необходимия продукт и продуктовата полезностна необходима аберация). Към
последната се числят:
(а) увеличаващата продуктова полезностна необходима икономическа
аберация a2+U(q) > 0 [равна на необходимата полезност на увеличаващата
продуктова икономическа аберация IU(a+q)], която е същото като продуктова полезностна икономическа прибавка и като полезност на принадения икономически продукт U(sq), последната равна на принадената полезност на
икономическия продукт SU(q), (когато полезността на фиксирания продукт е
по-голяма от полезността на необходимия продукт) (тук полезността на необходимо-цялостния продукт е равна на сумата на полезността на необходимия
продукт и полезността на принадения продукт);
(б) понижаващата продуктова полезностна необходима икономическа
аберация a2–U(q) < 0 [равна на необходимата полезност на понижаващата
продуктова икономическа аберация IU(a–q)], която е същото като продуктова полезностна икономическа недобавка и като полезност на недонадения
икономически продукт U(s–q), последната равна на недонадената полезност
на икономическия продукт SU–(q), (когато полезността на фиксирания продукт е по-малка от полезността на необходимия необходимия) (тук полезността на необходимо-цялостния продукт е равна на сумата на полезността на необходимия продукт и полезността на недонадения продукт)].
(2) Полезността на нормалния икономически продукт U(q0) [равна на
нормалната полезност на икономическия продукт U0(q)] [тогава тя е нормална зададена полезност на икономическия продукт* (normal
assignationary utility of the economic product)], като отклонението на полезността на фиксирания продукт U(q) = U(e0q) от полезността на нормалния икономически продукт U(q0) е нормалната продуктова полезностна икономическа аберация a0U(q), равна на нормалната полезност на продуктовата икономическа аберация U0(aq), и тогава равенството U(eq) = U(jq) + aU(q) приема вида U(e0q) = U(q0) + a0U(q) (полезността на нормално-цялостния икономически продукт е равна на сумата на полезността на нормалния продукт и необходимата продуктова полезностна аберация). Към последната се числят:
(а) увеличаващата нормална продуктова полезностна икономическа
аберация a0+U(q) > 0 [равна на нормалната полезност на увеличаващата
продуктова икономическа аберация U0(a+q)], която е същото като продуктов
полезностен икономически превес и като полезност на превесния икономически продукт U(nq), последната равна на превесната полезност на иконо54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия продукт NU(q), (когато полезността на фиксирания продукт е поголяма от полезността на нормалния продукт) (тук полезността на нормалноцялостния продукт е равна на сумата на полезността на нормалния продукт и
полезността на превесния продукт);
(б) понижаващата нормална продуктова полезностна икономическа
аберация a0–U(q) > 0 [равна на нормалната полезност на понижаващата
продуктова икономическа аберация U0(a–q)], която е същото като продуктов
полезностен икономически недоимък и като полезност на недоимъчния
икономически продукт U(n–q), последната равна на недоимъчната полезност на икономическия продукт N–U(q), (когато полезността на фиксирания
продукт е по-малка от полезността на нормалния продукт) (тук полезността на
нормално-цялостния продукт е равна на сумата на полезността на нормалния
продукт и полезността на недоимъчния продукт).
(3) Полезността на разумния икономически продукт U(q1) [равна на разумната полезност на икономическия продукт U1(q)] [тогава тя е разумна зададена полезност на икономическия продукт* (rational assignationary utility
of the economic product)], като отклонението на полезността на фиксирания
продукт U(q) = U(e1q) от полезността на разумнияя икономически продукт
U(q1) е разумната продуктова полезностна икономическа аберация a1U(q),
равна на разумната полезност на продуктовата икономическа аберация
U1(aq), и тогава равенството U(eq) = U(jq) + aU(q) приема вида U(e1q) = U(q1) +
a1U(q) (полезността на разумно-цялостния икономически продукт е равна на
сумата на полезността на разумния продукт и разумната продуктова полезностна аберация). Към последната се числят:
(а) увеличаващата разумна продуктова полезностна икономическа
аберация a1+U(q) > 0 [равна на разумната полезност на увеличаващата
продуктова икономическа аберация U1(a+q)], която е същото като продуктов
полезностен икономически излишък и като полезност на излишния икономически продукт U(nq), последната равна на излишната полезност на икономическия продукт MU(q), (когато полезността на фиксирания продукт е поголяма от полезността на разумния продукт) (тук полезността на разумноцялостния продукт е равна на сумата на полезността на разумния продукт и
полезността на излишния продукт);
(б) понижаващата разумна продуктова полезностна икономическа
аберация a1–U(q) > 0 [равна на разумната полезност на понижаващата
продуктова икономическа аберация U1(a–q)], която е същото като продуктова полезностна икономическа оскъдност и като полезност на оскъдъчния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт U(m–q), последната равна на оскъдъчната полезност
полезност на икономическия продукт M–U(q), (когато полезността на фиксирания продукт е по-малка от полезността на разумния продукт) (тук полезността на разумно-цялостния продукт е равна на сумата на полезността на разумния продукт и полезността на оскъдъчния продукт).
Според факторната икономическа определеност се разграничават зададена трудова полезност на икономическия продукт* (assignationary labour
utility of the economic product) и зададена физическа полезност на икономическия продукт* (assignationary physical utility of the economic product). Ако не
е посочено друго, под зададена полезност на икономическия продукт обикновено се подразбира зададената трудова полезност на икономическия продукт.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на зададената полезност на икономически продукт са (α) зададената полезност на индивидуалния икономически продукт* (assignationary utility of
the individual economic product), (β) зададената полезност на фирмения икономически продукт* (assignationary utility of the firm economic product), (γ) зададената полезност на обществения икономически продукт*
(assignationary utility of the social economic product) и т.н. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават зададената полезност на производствения икономически продукт* (assignationary utility
of the production economic product), който е критерият на продуктовата полезностна производствена икономическа аберация, и зададената полезност на
потребителния икономически продукт* (assignationary utility of the consuption economic product), който е критерият на продуктовата полезностна потребителна икономическа аберация,. Те са форми на проявление на зададената
полезност на стопанствения икономически продукт* (assignationary utility
of the protoeconomizing economic product), който е критерият на продуктовата
полезностна стопанствена икономическа аберация. Според конкретната ситуация, при която се установява полезността на икономическия продукт, се конституират и други разновидности на зададената полезност на икономически
продукт.
ЗАДАДЕНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (assignationary utility of the economic product) (ки) – във:
зададена полезност на икономическия продукт;
необходима зададена полезност на икономическия продукт (вж. зададена полезност на икономическия продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нормална зададена полезност на икономическия продукт (вж. зададена полезност на икономическия продукт);
разумна зададена полезност на икономическия продукт (вж. зададена
полезност на икономическия продукт).
ЗАДАДЕНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (given
retensity of the economic growth) (*) – общо понятие GJ за зададена катензивност на икономическия растеж GI или задаена оптензивност на икономическия растеж GA. Към нея е асоциирана прилежащата ретензивност на икономическия растеж AJ, която от своя страна е общо понятие за прилежаща
оптензивност на икономическия растеж AA или прилежаща катензивност
на икономическия растеж AI, така че GJ + AJ = 1, в т.ч. GI + AA = 1 или GA +
AI = 1. Тук AA е прилежащата оптензивност на икономическия растеж към неговата зададена катензивност GI, а AI е прилежащата катензивност на икономическия растеж към неговата зададена оптензивност GA. Вж. тензивност на
икономическия растеж, бинарна типология на икономическия растеж и релейна бинарна типология на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената ретензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given retensity of the product economic growth), зададената ретензивност на факторовия икономическия растеж* (given retensity of the factor economic growth), зададената ретензивност на полезностния икономическия растеж* (given retensity of the utility economic growth),
зададената ретензивност на стойностния икономическия растеж* (given
retensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (assignationary value of the economic product), стойност на зададения икономически
продукт V(jq), (*) – преднамерено и предварително фиксирано равнище JV(q)
на стойността на икономически продукт q, което се въвежда като сравнителен
стойностен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на нейното образуване
в границите на дадена възпроизводствена икономическа единица. Същото е
като зададен стойностно-продуктов икономически критерий* (assignationary value-product economic criterion). Целта на конституирането на зададената
стойност на продукта (на продуктовия стойностен критерий в качеството му на
отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението (aberration) [наречено продуктова стойностна икономическа аберация aV(q), равна на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойността на продуктовата икономическа аберация V(aq) (вж. и икономическа аберация)] на стойността V(q) на някакъв фиксиран (избран, разглеждан) икономически продукт q (последният схващан като цялостен икономически продукт eq), т.е. на стойността на цялостния икономически продукт
V(eq) [равна на цялостната стойност на икономическия продукт EV(q)] от
зададеното стойностно равнище V(jq). Затова разликата между стойността
V(eq) на цялостния (фиксирания) продукт eq, от една страна, и стойността на
зададения икономически продукт V(jq), от друга страна, е равна на продуктовата стойностна икономическа аберация aV(q), т.е. aV(q) = aV(eq) = V(eq) –
V(jq), или, което е същото, V(eq) = V(jq) + aV(q), т.е. стойността на цялостният
продукт е равна на сумата на стойността на зададения продукт и продуктовата
стойностна икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на формирането и тенденциите на изменението на стойността на фиксирания (разглеждания цялостен) продукт.
Когато стойността на фиксирания продукт е по-голяма от стойността на
зададения продукт (от зададената стойност) (което означава, че и фиксираният
продукт е по-голям от зададения), има увеличаваща продуктова стойностна
икономическа аберация a+V(q) > 0 [равна на стойността на увеличаващата
продуктова икономическа аберация V(a+q) > 0], която е същото като продуктово стойностно икономическо превишение и като превишаваща
стойност на икономически продукт kV(q) [последната равна на стойността на превишаващия икономически продукт V(kq)] (стойността на цялостният продукт е равна на сумата на стойността на зададения продукт и стойноста на превишаващия продукт). Когато стойността на фиксирания продукт е помалка от стойността на зададения продукт (което означава, че и фиксираният
продукт е по-малък от зададения), има понижаваща продуктова стойностна
икономическа аберация a–V(q) < 0 [равна на стойността на понижаващата продуктова икономическа аберация V(a–q) < 0], която е същото като продуктов стойностен икономически недостиг и като недостигаща стойност
на икономически продукт k–V(q) [последната равна на стойността на недостигащия икономически продукт U(k–q)] (стойността на цялостния продукт е равна на сумата на стойността на зададения продукт и стойноста на недостигащия продукт).
Според икономическата ингредиентност и стойностната икономическа
теория зададена стойност на икономическия продукт j(Vq) = U(jq) могат да
бъдат следните икономически ингредиенти.

58

306

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Стойността на необходимия икономически продукт V(iq) [равна на
необходимата стойност на икономическия продукт IV(q)] [тогава тя е необходима зададена стойност на икономическия продукт* (indispensable
assignationary value of the economic product)], като отклонението на стойността
на фиксирания продукт V(q) = V(e2q) от стойността на необходимия икономически продукт V(iq) е продуктовата стойностна необходима икономическа
аберация a2V(q), равна на необходимата стойност на продуктовата икономическа аберация IV(aq), и тогава равенството V(eq) = V(jq) + aV(q) приема
вида V(e2q) = V(iq) + a2V(q) (стойността на необходимо-цялостния икономически продукт е равна на сумата на стойността на необходимия продукт и
продуктовата стойностна необходима аберация). Към последната се числят:
(а) увеличаващата продуктова стойностна необходима икономическа
аберация a2+V(q) > 0 [равна на необходимата стойност на увеличаващата
продуктова икономическа аберация IV(a+q)], която е същото като продуктова стойностна икономическа прибавка и като стойност на принадения икономически продукт V(sq), последната равна на принадената стойност на икономическия продукт SV(q), (когато стойността на фиксирания продукт е поголяма от стойността на необходимия продукт) (тук стойността на необходимо-цялостния продукт е равна на сумата на стойността на необходимия продукт и стойността на принадения продукт);
(б) понижаващата продуктова стойностна необходима икономическа
аберация a2–V(q) < 0 [равна на необходимата стойност на понижаващата
продуктова икономическа аберация IV(a–q)], която е същото като продуктова стойностна икономическа недобавка и като стойност на недонадения
икономически продукт V(s–q), последната равна на недонадената стойност
на икономическия продукт SV–(q), (когато стойността на фиксирания продукт
е по-малка от стойността на необходимия необходимия) (тук стойността на
необходимо-цялостния продукт е равна на сумата на стойността на необходимия продукт и стойността на недонадения продукт)].
(2) Стойността на нормалния икономически продукт V(q0) [равна на
нормалната стойност на икономическия продукт V0(q)] [тогава тя е нормална зададена стойност на икономическия продукт* (normal assignationary
value of the economic product)], като отклонението на стойността на фиксирания продукт V(q) = V(e0q) от стойността на нормалния икономически продукт
V(q0) е нормалната продуктова стойностна икономическа аберация a0V(q),
равна на нормалната стойност на продуктовата икономическа аберация
V0(aq), и тогава равенството V(eq) = V(jq) + aV(q) приема вида V(e0q) = V(q0) +
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a0V(q) (стойността на нормално-цялостния икономически продукт е равна на
сумата на стойността на нормалния продукт и необходимата продуктова
стойностна аберация). Към последната се числят:
(а) увеличаващата нормална продуктова стойностна икономическа
аберация a0+V(q) > 0 [равна на нормалната стойност на увеличаващата
продуктова икономическа аберация V0(a+q)], която е същото като продуктов
стойностен икономически превес и като стойност на превесния икономически продукт V(nq), последната равна на превесната стойност на икономическия продукт NV(q), (когато стойността на фиксирания продукт е поголяма от стойността на нормалния продукт) (тук стойността на нормалноцялостния продукт е равна на сумата на стойността на нормалния продукт и
стойността на превесния продукт);
(б) понижаващата нормална продуктова стойностна икономическа
аберация a0–V(q) > 0 [равна на нормалната стойност на понижаващата
продуктова икономическа аберация V0(a–q)], която е същото като продуктов
стойностен икономически недоимък и като стойност на недоимъчния
икономически продукт V(n–q), последната равна на недоимъчната стойност
на икономическия продукт N–V(q), (когато стойността на фиксирания продукт
е по-малка от стойността на нормалния продукт) (тук стойността на нормалноцялостния продукт е равна на сумата на стойността на нормалния продукт и
стойността на недоимъчния продукт).
(3) Стойността на разумния икономически продукт V(q1) [равна на разумната стойност на икономическия продукт V1(q)] [тогава тя е разумна зададена стойност на икономическия продукт* (rational assignationary value of
the economic product)], като отклонението на стойността на фиксирания продукт V(q) = V(e1q) от стойността на разумнияя икономически продукт V(q1) е
разумната продуктова стойностна икономическа аберация a1V(q), равна на
разумната стойност на продуктовата икономическа аберация V1(aq), и
тогава равенството V(eq) = V(jq) + aV(q) приема вида V(e1q) = V(q1) + a1V(q)
(стойността на разумно-цялостния икономически продукт е равна на сумата на
стойността на разумния продукт и разумната продуктова стойностна аберация). Към последната се числят:
(а) увеличаващата разумна продуктова стойностна икономическа
аберация a1+V(q) > 0 [равна на разумната стойност на увеличаващата продуктова икономическа аберация V1(a+q)], която е същото като продуктов
стойностен икономически излишък и като стойност на излишния икономически продукт V(nq), последната равна на излишната стойност на ико60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия продукт MV(q), (когато стойността на фиксирания продукт е поголяма от стойността на разумния продукт) (тук стойността на разумноцялостния продукт е равна на сумата на стойността на разумния продукт и
стойността на излишния продукт);
(б) понижаващата разумна продуктова стойностна икономическа
аберация a1–V(q) > 0 [равна на разумната стойност на понижаващата продуктова икономическа аберация V1(a–q)], която е същото като продуктова
стойностна икономическа оскъдност и като стойност на оскъдъчния икономически продукт V(m–q), последната равна на оскъдъчната стойност
стойност на икономическия продукт M–V(q), (когато стойността на фиксирания продукт е по-малка от стойността на разумния продукт) (тук стойността
на разумно-цялостния продукт е равна на сумата на стойността на разумния
продукт и стойността на оскъдъчния продукт).
Според факторната икономическа определеност се разграничават зададена трудова стойност на икономическия продукт* (assignationary labour
value of the economic product) и зададена физическа стойност на икономическия продукт* (assignationary physical value of the economic product). Ако не
е посочено друго, под зададена стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира зададената трудова стойност на икономическия продукт.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на зададената стойност на икономически продукт са (α) зададената
стойност на индивидуалния икономически продукт* (assignationary value of
the individual economic product), (β) зададената стойност на фирмения икономически продукт* (assignationary value of the firm economic product), (γ) зададената стойност на обществения икономически продукт* (assignationary value of the social economic product) и т.н. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават зададената стойност на
производствения икономически продукт* (assignationary value of the production economic product), който е критерият на продуктовата стойностна производствена икономическа аберация, и зададената стойност на потребителния икономически продукт* (assignationary value of the consuption economic
product), който е критерият на продуктовата стойностна потребителна икономическа аберация,. Те са форми на проявление на зададената стойност на
стопанствения икономически продукт* (assignationary value of the protoeconomizing economic product), който е критерият на продуктовата стойностна стопанствена икономическа аберация. Според конкретната ситуация, при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която се установява стойността на икономическия продукт, се конституират и
други разновидности на зададената стойност на икономически продукт.
ЗАДАДЕНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (assignationary value of the economic product) (ки) – във:
зададена стойност на икономическия продукт;
необходима зададена стойност на икономическия продукт (вж. зададена стойност на икономическия продукт);
нормална зададена стойност на икономическия продукт (вж. зададена
стойност на икономическия продукт);
разумна зададена стойност на икономическия продукт (вж. зададена
стойност на икономическия продукт).
ЗАДАДЕНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (given essentially-stratified economic system) (*) – същностностратифицирана икономическа система Sesfe , зададена в някакъв определен
контекст (при определени условия, при определена цел, с определена задача и
т.н.), където входът f е входният икономически ингредиент (феноменният
икономически ингредиент, входното същностно-стратификационно икономическо богатство) на същностно-стратифицираната икономическа система, а изходът e – нейният изходен икономически ингредиент (същностният
икономически ингредиент, изходното същностно-стратификационно икономическо богатство). Ако не е посочено друго, параметрите на зададената
същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe съвпадат с параметрите
на началната същностно-стратифицирана икономическа система S(fe+ ) es (начална по отношение на зададената). Затова под начална същностностратифицирана икономическа система може да се подразбира зададената. По
определение инверсната същностно-стратифицирана икономическа система
е обратна на зададената.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
зададена същностно-стратифицирана икономическа система се конституират
още и съответстващите на последната понятия за зададена същностностратифицирана консуматорска система* (given essentially-stratified consumptionary system), зададена същностно-стратифицирана стопанска система* (given essentially-stratified protoeconomic system), зададена същностностратифицирана пазарно-икономическа система* (given essentiallystratified marketly-economic system) и зададена същностно-стратифицирана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------финансово-пазарно-икономическа система* (given essentially-stratified
financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за зададена същностно-стратифицирана поддържаща система* (given
essentially-stratified sustenance /sustaining/ system) (за зададена същностностратифицирана система при поддържането).
ЗАДАДЕНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия
растеж FI, означавана с GFI, която (в контекста на аналитичната бинарна
типология на икономическия растеж) е избрана като критерий за идентифициране на вида (разновидността) на даден икономически растеж. Идентифицирането се прави чрез сравняване на ролята (относително измерена чрез коефициента GFI на зададената фитензивност), която фиксираният фактор на
икономическия растеж има във формирането на темпа на икономическия
растеж y (относително изразен чрез единица) с ролята (относително измерена
чрез коефициента ACO на прилежащата котензивност на икономическия
растеж), която допълващият фактор на икономическия растеж има във
формирането на темпа на растежа, при положение, че GFI + ACO = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия
растеж). Например, за преобладаващо-фитензивния икономически растеж
зададена фитензивност е преобладаващата фитензивност на икономическия
растеж, а прилежаща котензивност е субутвърдената котензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата фитензивност и субутвърдената котензивност е равна на единица. От своя страна, за преобладаващокотензивния икономически растеж зададена котензивност е преобладаващата котензивност на икономическия растеж, а прилежаща фитензивност е субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, като сумата на преобладаващата котензивност и субутвърдената фитензивност е равна на единица. При използването на зададена фитензивност (следователно и на прилежаща
котензивност) на растежа фиксираният фактор е зададен фиксиран фактор на
икономическия растеж, а допълващият фактор е прилежащ допълващ фактор
на икономическия растеж. Зададената фитензивност и зададената котензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие за
зададена битензивност на икономическия растеж.
Форми на проявление на зададената фитензивност са зададената квантитензивност на икономическия растеж, зададената екстензивност на икономическия растеж, зададената катензивност на икономическия растеж,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зададената интертензивност на икономическия растеж. Нейни разновидности са зададената фитензивност на продуктовия икономическия
растеж* (given fitensity of the product economic growth), зададената фитензивност на факторовия икономическия растеж* (given fitensity of the factor
economic growth), зададената фитензивност на полезностния икономическия растеж* (given fitensity of the utility economic growth), зададената фитензивност на стойностния икономическия растеж* (given fitensity of the
value economic growth).
ЗАДАДЕНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(given homeotensity of the economic growth) (*) – общо понятие GO за зададена
квантитензивност на икономическия растеж GQ или задаена квалитензивност на икономическия растеж GR. Към нея е асоциирана прилежащата хомеотензивност на икономическия растеж AO, която от своя страна е общо
понятие за прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR или
прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ, така че GO +
AO = 1, в т.ч. GQ + AR = 1 или GR + AQ = 1. Тук AR е прилежащата квалитензивност на икономическия растеж към неговата зададена квантитензивност
GQ, а AQ е прилежащата квантитензивност на икономическия растеж към неговата зададена квалитензивност GR. Вж. тензивност на икономическия растеж, бинарна типология на икономическия растеж и хомеостазисна бинарна
типология на икономическия растеж.
Нейни разновидности са зададената хомеотензивност на продуктовия
икономическия растеж* (given homeotensity of the product economic growth),
зададената хомеотензивност на факторовия икономическия растеж*
(given homeotensity of the factor economic growth), зададената хомеотензивност на полезностния икономическия растеж* (given homeotensity of the
utility economic growth), зададената хомеотензивност на стойностния
икономическия растеж* (given homeotensity of the value economic growth).
ЗАДАДЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (assignationary worth of the economic product), ценност на зададения икономически
продукт W(jq), (*) – преднамерено и предварително фиксирано равнище JW(q)
на ценността на икономически продукт q, което се въвежда като сравнителен
ценностен икономически критерий въз основа на вътрешноприсъщи и обосновани в икономическата теория системни зависимости на нейното образуване в
границите на дадена възпроизводствена икономическа единица. Същото е като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зададен ценностно-продуктов икономически критерий* (assignationary
worth-product economic criterion). Целта на конституирането на зададената ценност на продукта (на продуктовия ценностен критерий в качеството му на отправна точка) е да се идентифицира и оцени отклонението (aberration) [наречено продуктова ценностна икономическа аберация aW(q), равна на ценността на продуктовата икономическа аберация W(aq) (вж. и икономическа аберация)] на ценността W(q) на някакъв фиксиран (избран, разглеждан)
икономически продукт q (последният схващан като цялостен икономически
продукт eq), т.е. на ценността на цялостния икономически продукт W(eq)
[равна на цялостната ценност на икономическия продукт EW(q)] от зададеното ценностно равнище W(jq). Затова разликата между ценността W(eq) на
цялостния (фиксирания) продукт eq, от една страна, и ценността на зададения
икономически продукт W(jq), от друга страна, е равна на продуктовата ценностна икономическа аберация aW(q), т.е. aW(q) = aW(eq) = W(eq) – W(jq), или,
което е същото, W(eq) = W(jq) + aW(q), т.е. ценността на цялостният продукт е
равна на сумата на ценността на зададения продукт и продуктовата ценностна
икономическа аберация. Това позволява да се разкрият закономерностите на
формирането и тенденциите на изменението на ценността на фиксирания (разглеждания цялостен) продукт.
Когато ценността на фиксирания продукт е по-голяма от ценността на зададения продукт (от зададената ценност) (което означава, че и фиксираният
продукт е по-голям от зададения), има увеличаваща продуктова ценностна
икономическа аберация a+W(q) > 0 [равна на ценността на увеличаващата
продуктова икономическа аберация W(a+q) > 0], която е същото като продуктово ценностно икономическо превишение и като превишаваща ценност
на икономически продукт kW(q) [последната равна на ценността на превишаващия икономически продукт W(kq)] (ценността на цялостният продукт е
равна на сумата на ценността на зададения продукт и ценноста на превишаващия продукт). Когато ценността на фиксирания продукт е по-малка от ценността на зададения продукт (което означава, че и фиксираният продукт е помалък от зададения), има понижаваща продуктова ценностна икономическа аберация a–W(q) < 0 [равна на ценността на понижаващата продуктова
икономическа аберация W(a–q) < 0], която е същото като продуктов ценностен икономически недостиг и като недостигаща ценност на икономически
продукт k–W(q) [последната равна на ценността на недостигащия икономически продукт W(k–q)] (ценността на цялостния продукт е равна на сумата
на ценността на зададения продукт и ценноста на недостигащия продукт).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория зададена ценност на икономическия продукт JW(q) = W(jq) могат да
бъдат следните икономически ингредиенти.
(1) Ценността на необходимия икономически продукт W(iq) [равна на необходимата ценност на икономическия продукт IW(q)] [тогава тя е необходима зададена ценност на икономическия продукт* (indispensable
assignationary worth of the economic product)], като отклонението на ценността
на фиксирания продукт W(q) = W(e2q) от ценността на необходимия икономически продукт W(iq) е продуктовата ценностна необходима икономическа
аберация a2W(q), равна на необходимата ценност на продуктовата икономическа аберация IW(aq), и тогава равенството W(eq) = W(jq) + aW(q) приема
вида W(e2q) = W(iq) + a2W(q) (ценността на необходимо-цялостния икономически продукт е равна на сумата на ценността на необходимия продукт и продуктовата ценностна необходима аберация). Към последната се числят:
(а) увеличаващата продуктова ценностна необходима икономическа
аберация a2+W(q) > 0 [равна на необходимата ценност на увеличаващата
продуктова икономическа аберация IW(a+q)], която е същото като продуктова ценностна икономическа прибавка и като ценност на принадения икономически продукт W(sq), последната равна на принадената ценност на
икономическия продукт SW(q), (когато ценността на фиксирания продукт е
по-голяма от ценността на необходимия продукт) (тук ценността на необходимо-цялостния продукт е равна на сумата на ценността на необходимия продукт
и ценността на принадения продукт);
(б) понижаващата продуктова ценностна необходима икономическа
аберация a2–W(q) < 0 [равна на необходимата ценност на понижаващата
продуктова икономическа аберация IW(a–q)], която е същото като продуктова ценностна икономическа недобавка и като ценност на недонадения икономически продукт W(s–q), последната равна на недонадената ценност на
икономическия продукт SW–(q), (когато ценността на фиксирания продукт е
по-малка от ценността на необходимия необходимия) (тук ценността на необходимо-цялостния продукт е равна на сумата на ценността на необходимия
продукт и ценността на недонадения продукт)].
(2) Ценността на нормалния икономически продукт W(q0) [равна на нормалната ценност на икономическия продукт W0(q)] [тогава тя е нормална зададена ценност на икономическия продукт* (normal assignationary worth of
the economic product)], като отклонението на ценността на фиксирания продукт
W(q) = W(e0q) от ценността на нормалния икономически продукт W(q0) е нор66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------малната продуктова ценностна икономическа аберация a0W(q), равна на
нормалната ценност на продуктовата икономическа аберация W0(aq), и
тогава равенството W(eq) = W(jq) + aW(q) приема вида W(e0q) = W(q0) + a0W(q)
(ценността на нормално-цялостния икономически продукт е равна на сумата
на ценността на нормалния продукт и необходимата продуктова ценностна
аберация). Към последната се числят:
(а) увеличаващата нормална продуктова ценностна икономическа
аберация a0+W(q) > 0 [равна на нормалната ценност на увеличаващата
продуктова икономическа аберация W0(a+q)], която е същото като продуктов
ценностен икономически превес и като ценност на превесния икономически
продукт W(nq), последната равна на превесната ценност на икономическия
продукт NW(q), (когато ценността на фиксирания продукт е по-голяма от
ценността на нормалния продукт) (тук ценността на нормално-цялостния продукт е равна на сумата на ценността на нормалния продукт и ценността на
превесния продукт);
(б) понижаващата нормална продуктова ценностна икономическа
аберация a0–W(q) > 0 [равна на нормалната ценност на понижаващата
продуктова икономическа аберация W0(a–q)], която е същото като продуктов
ценностен икономически недоимък и като ценност на недоимъчния икономически продукт W(n–q), последната равна на недоимъчната ценност на
икономическия продукт N–W(q), (когато ценността на фиксирания продукт е
по-малка от ценността на нормалния продукт) (тук ценността на нормалноцялостния продукт е равна на сумата на ценността на нормалния продукт и
ценността на недоимъчния продукт).
(3) Ценността на разумния икономически продукт W(q1) [равна на разумната ценност на икономическия продукт W1(q)] [тогава тя е разумна зададена ценност на икономическия продукт* (rational assignationary worth of the
economic product)], като отклонението на ценността на фиксирания продукт
W(q) = W(e1q) от ценността на разумнияя икономически продукт W(q1) е разумната продуктова ценностна икономическа аберация a1W(q), равна на
разумната ценност на продуктовата икономическа аберация W1(aq), и тогава равенството W(eq) = W(jq) + aW(q) приема вида W(e1q) = W(q1) + a1W(q)
(ценността на разумно-цялостния икономически продукт е равна на сумата на
ценността на разумния продукт и разумната продуктова ценностна аберация).
Към последната се числят:
(а) увеличаващата разумна продуктова ценностна икономическа аберация a1+W(q) > 0 [равна на разумната ценност на увеличаващата продук67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------това икономическа аберация W1(a+q)], която е същото като продуктов ценностен икономически излишък и като ценност на излишния икономически
продукт W(nq), последната равна на излишната ценност на икономическия
продукт MW(q), (когато ценността на фиксирания продукт е по-голяма от
ценността на разумния продукт) (тук ценността на разумно-цялостния продукт
е равна на сумата на ценността на разумния продукт и ценността на излишния
продукт);
(б) понижаващата разумна продуктова ценностна икономическа аберация a1–W(q) > 0 [равна на разумната ценност на понижаващата продуктова икономическа аберация W1(a–q)], която е същото като продуктова ценностна икономическа оскъдност и като ценност на оскъдъчния икономически продукт W(m–q), последната равна на оскъдъчната ценност на икономическия продукт M–W(q), (когато ценността на фиксирания продукт е помалка от ценността на разумния продукт) (тук ценността на разумноцялостния продукт е равна на сумата на ценността на разумния продукт и ценността на оскъдъчния продукт).
Според факторната икономическа определеност се разграничават зададена трудова ценност на икономическия продукт* (assignationary labour worth
of the economic product) и зададена физическа ценност на икономическия
продукт* (assignationary physical worth of the economic product). Ако не е посочено друго, под зададена ценност на икономическия продукт обикновено се
подразбира зададената трудова ценност на икономическия продукт. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на зададената ценност на икономически продукт са (α) зададената ценност на индивидуалния икономически продукт* (assignationary worth of the individual
economic product), (β) зададената ценност на фирмения икономически продукт* (assignationary worth of the firm economic product), (γ) зададената ценност на обществения икономически продукт* (assignationary worth of the
social economic product) и т.н. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават зададената ценност на производствения
икономически продукт* (assignationary worth of the production economic product), който е критерият на продуктовата ценностна производствена икономическа аберация, и зададената ценност на потребителния икономически
продукт* (assignationary worth of the consuption economic product), който е
критерият на продуктовата ценностна потребителна икономическа аберация.
Те са форми на проявление на зададената ценност на стопанствения икономически продукт* (assignationary worth of the protoeconomizing economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product), който е критерият на продуктовата ценностна стопанствена икономическа аберация. Според конкретната ситуация, при която се установява ценността на икономическия продукт, се конституират и други разновидности на
зададената ценност на икономически продукт.
Според ценностната икономическа ингредиентност икономически фоценности (зададени икономически фоценности) на зададената ценност на икономически продукт са (а) зададената полезност на икономическия продукт
(същото като полезност на зададения икономически продукт) и (б) зададената стойност на икономическия продукт (същото като стойност на зададения икономически продукт). Те са критерии за идентифициране на аберацията на ценността (полезността и стойността) на фиксирания цялостен икономически продукт, т.е. на продуктовата ценностна икономическа аберация [в т.ч. (а) на продуктовата полезностна икономическа аберация (същото като полезност на продуктовата икономическа аберация) и (б) на продуктовата стойностна икономическа аберация (същото като стойност на
продуктовата икономическа аберация)]. Затова според ценностната икономическа ингредиентост форми на проявление на някои от горепосочените понятия, свързани със зададената ценност на икономическия продукт, са както
следва:
на увеличаващата продуктова ценностна икономическа аберация: (а) увеличаващата продуктова полезностна икономическа аберация и (б) увеличаващата продуктова стойностна икономическа аберация;
на продуктовото ценностно икономическо превишение: (а) продуктовото
полезностно икономическо превишение и (б) продуктовото стойностно икономическо превишение;
на превишаващата ценност на икономически продукт: (а) превишаващата
полезност на икономически продукт и (б) превишаващата стойност на икономически продукт ;
на понижаващата продуктова ценностна икономическа аберация: (а) понижаващата продуктова полезностна икономическа аберация и (б) понижаващата продуктова стойностна икономическа аберация;
на продуктовия ценностен икономически недостиг: (б) продуктовият полезностен икономически недостиг и (б) продуктовият стойностен икономически недостиг;
на недостигащата ценност на икономически продукт: (а) недостигащата
полезност на икономически продукт и (б) недостигащата стойност на икономически продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на продуктовата ценностна необходима икономическа аберация: (а) продуктовата полезностна необходима икономическа аберация и (б) продуктовата
стойностна необходима икономическа аберация;
на необходимата ценност на продуктовата икономическа аберация: (а) необходимата полезност на продуктовата икономическа аберация и (б) необходимата стойност на продуктовата икономическа аберация;
на увеличаващата продуктова ценностна необходима икономическа аберация: (а) увеличаващата продуктова полезностна необходима икономическа
аберация и (б) увеличаващата продуктова стойностна необходима икономическа аберация;
на продуктовата ценностна икономическа прибавка: (а) продуктовата полезностна икономическа прибавка и (б) продуктовата стойностна икономическа прибавка;
на ценността на принадения икономически продукт: (а) полезността на
принадения икономически продукт и (б) стойността на принадения икономически продукт;
на понижаващата продуктова ценностна необходима икономическа аберация: (а) понижаващата продуктова полезностна необходима икономическа
аберация и (б) понижаващата продуктова стойностна необходима икономическа аберация;
на продуктовата ценностна икономическа недобавка: (а) продуктовата полезностна икономическа недобавка и (б) продуктовата стойностна икономическа недобавка;
на ценността на недонадения икономически продукт: (а) полезността на
недонадения икономически продукт и (б) стойността на недонадения икономически продукт;
на нормалната продуктова ценностна икономическа аберация: (а) нормалната продуктова полезностна икономическа аберация и (б) нормалната продуктова стойностна икономическа аберация;
на нормалната ценност на продуктовата икономическа аберация: (а) нормалната полезност на продуктовата икономическа аберация и (б) нормалната
стойност на продуктовата икономическа аберация;
на увеличаващата нормална продуктова ценностна икономическа аберация: (а) увеличаващата нормална продуктова полезностна икономическа аберация и (б) увеличаващата нормална продуктова стойностна икономическа
аберация;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на продуктовия ценностен икономически превес: (а) продуктовия полезностен икономически превес и (б) продуктовия стойностен икономически превес;
на ценността на превесния икономически продукт: (а) полезността на превесния икономически продукт и (б) стойността на превесния икономически
продукт;
на понижаващата нормална продуктова ценностна икономическа аберация: (а) понижаващата нормална продуктова полезностна икономическа аберация и (б) понижаващата нормална продуктова стойностна икономическа
аберация;
на продуктовия ценностен икономически недоимък: (а) продуктовия полезностен икономически недоимък и (б) продуктовия стойностен икономически недоимък;
на ценността на недоимъчния икономически продукт: (а) полезността на
недоимъчния икономически продукт и (б) стойността на недоимъчния икономически продукт;
на разумната продуктова ценностна икономическа аберация: (а) разумната
продуктова полезностна икономическа аберация и (б) разумната продуктова
стойностна икономическа аберация;
на разумната ценност на продуктовата икономическа аберация: (а) разумната полезност на продуктовата икономическа аберация и (б) разумната
стойност на продуктовата икономическа аберация;
на увеличаващата разумна продуктова ценностна икономическа аберация:
(а) увеличаващата разумна продуктова полезностна икономическа аберация и
(б) увеличаващата разумна продуктова стойностна икономическа аберация;
на продуктовия ценностен икономически излишък: (а) продуктовия ценностен икономически излишек и (б) продуктовия стойностен икономически
излишък;
на ценността на излишния икономически продукт: (а) полезността на излишния икономически продукт и (б) стойността на излишния икономически
продукт;
на понижаващата разумна продуктова ценностна икономическа аберация:
(а) понижаващата разумна продуктова полезностна икономическа аберация и
(б) понижаващата разумна продуктова стойностна икономическа аберация;
на продуктовата ценностна икономическа оскъдност: (а) продуктовата полезностна икономическа оскъдност и (б) продуктовата стойностна икономическа оскъдност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на ценността на оскъдъчния икономически продукт: (а) полезността на
оскъдъчния икономически продукт и (б) стойността на оскъдъчния икономически продукт.
ЗАДАДЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (assignationary worth of the economic product) (ки) – във:
зададена ценност на икономическия продукт;
необходима зададена ценност на икономическия продукт (вж. зададена
ценност на икономическия продукт);
нормална зададена ценност на икономическия продукт (вж. зададена
ценност на икономическия продукт);
разумна зададена ценност на икономическия продукт (вж. зададена
ценност на икономическия продукт).
ЗАДАДЕНОСТ (assignment) (кд) – във:
запасова икотехномическа зададеност (същото като запасов икореномически обтипринос);
запасова инцентитална икотехномическа зададеност (същото като запасов инцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически
обтиинцентит);
запасова трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтитрансцентит);
запасова уницентитална икотехномическа зададеност (същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтиуницентит);
запасова центитална икотехномическа зададеност (същото като запасов
центитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтицентит);
изпълнителна икотехномическа зададеност (същото като изпълнителен
икореномически обтипринос);
изпълнителна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиинцентит);
изпълнителна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтитрансцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиуницентит);
изпълнителна центитална икотехномическа зададеност (същото като изпълнителен центитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтицентит);
икотехномическа зададеност (същото като икореномически обтипринос);
инцентитална икотехномическа зададеност (същото като инцентитален
икотехномически обтипринос и икотехномически обтиинцентит);
работна икотехномическа зададеност (същото като работен икореномически 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);
субстатна икотехномическа зададеност (същото като субстатен икореномически обтипринос);
субстатна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиинцентит);
субстатна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен
икотехномически обтитрансцентит);
субстатна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиуницентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатна центитална икотехномическа зададеност (същото като субстатен центитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтицентит);
сустатантна икотехномическа зададеност (същото като сустатантен
икореномически обтипринос);
сустатантна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиинцентит);
сустатантна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен икотехномически обтитрансцентит);
сустатантна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиуницентит);
сустатантна центитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен центитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтицентит);
сустатитна икотехномическа зададеност (същото като сустатитен
икореномически обтипринос);
сустатитна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтиинцентит);
сустатитна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтитрансцентит);
сустатитна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен
икотехномически обтиуницентит);
сустатитна центитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен центитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтицентит);
съзидателна икотехномическа зададеност (същото като съзидателен
икореномически обтипринос);
съзидателна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтиинцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтитрансцентит);
съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен
икотехномически обтиуницентит);
съзидателна центитална икотехномическа зададеност (същото като съзидателен центитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтицентит);
сътворителна икотехномическа зададеност (същото като сътворителен
икореномически обтипринос);
сътворителна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиинцентит);
сътворителна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен икотехномически обтитрансцентит);
сътворителна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен икотехномически обтиуницентит);
сътворителна центитална икотехномическа зададеност (същото като
сътворителен центитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтицентит);
творческа икотехномическа зададеност (същото като творчески икореномически обтипринос);
творческа инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески инцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиинцентит);
творческа трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески трансцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтитрансцентит);
творческа уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески уницентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиуницентит);
творческа центитална икотехномическа зададеност (същото като творчески центитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтицентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като трансцентитален икотехномически обтипринос и икотехномически обтитрансцентит);
унисъзидателна икотехномическа зададеност (същото като унисъзидателен икореномически обтипринос);
унисъзидателна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиинцентит);
унисъзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит);
унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност (същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиуницентит);
унисъзидателна центитална икотехномическа зададеност (същото като
унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен
икотехномически обтицентит);
уницентитална икотехномическа зададеност (същото като уницентитален икотехномически обтипринос и икотехномически обтиуницентит);
центитална икотехномическа зададеност (същото като центитален
икотехномически обтипринос и икотехномически обтицентит).
ЗАДАЧА (problem) (кд) – във:
безкрайномерна линейна оптимизационна икономическа задача (вж.
линейно програмиране);
безкрайномерна нелинейна оптимизационна икономическа задача
(вж. нелинейно програмиране);
вариационна икономическа задача (същото като икономическа задача на
оптималното управление);
вариационна икономическа задача с частни производни (същото като многомерна вариационна икономическа задача);
взаимна задача на оптимизацията (в микр.);
взаимни задачи на математическото програмиране;
втора задача на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
глобално-решавана икономическа задача (вж. разслоена икономическа
система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------глобално-решавана управленска икономическа задача (вж. икономическа координация);
гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни;
гранична икономическа задача за елиптично диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение;
гранична икономическа задача за параболично диференциално уравнение (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
гранична икономическа задача за почти периодични решения (вж.
гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение);
гранична икономическа задача за хиперболично диференциално
уравнение (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с
частни производни);
гранична икономическа задача за хиперболично диференциално
уравнение (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с
частни производни);
гранична икономическа задача с управление (вж. гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение);
гранична икономическа задача;
двойнствена задача на изпъкналото програмиране;
двойнствена задача на линейното програмиране;
двойнствена изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото
като двойнствена задача на изпъкналото програмиране);
двойнствена линейна оптимизационна икономическа задача (същото като
двойнствена задача на линейното програмиране);
двумерна вариационна икономическа задача (вж. многомерна вариационна икономическа задача);
двуточкова гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача);
динамична оптимизационна икономическа задача;
дробно-линейна оптимизационна икономическа задача;
едноетапна производствено-разпределителната задача за разполагане
на производството (вж. производствено-разпределителната задача за разполагане на производството);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едномерна вариационна икономическа задача;
еднопродуктова задача за разполагане на производството;
еднопродуктова многоетапна производствено-транспортна задача за
разполагане на производството;
еднородна гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача за обикновено диференциално уравнение);
еднородна гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
еднородна мрежова икономическа задача;
еднородна мрежова транспортна икономическа задача (вж. еднородна
мрежова икономическа задача);
едноточкова гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа задача);
екстремални икономически задачи с графи;
екстремални икономически задачи с мрежи;
задача за аналитично конструиране на икономически регулатори;
задача за вземане на управленско икономическо решение;
задача за икономическото преследване;
задача за намиране на удовлетворително икономическо решение;
задача за оптимално стабилизиране на линейна икономическа система при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
задача за оптимално стабилизиране на линейна стационарна икономическа система при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
задача за предписанията;
задача за разполагане на производството;
задача за седловата икономическа точка (вж. нелинейно програмиране);
задача за следящо оптимално икономическо управление при динамично програмиране (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
задача за търговския пътник;
задача за устойчивост в икономическа област;
задача на Болца, О.;
задача на дробно-линейното програмиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------задача на икономическото оптимизиране /оптимизация/;
задача на икономическото управление в условията на неопределеност
(вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
задача на Коши, О.;
задача на Майер, А. (вж. задача на О. Болца и икономическа задача на
оптималното управление на А. Майер);
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо стабилизиране при динамичното
програмиране (същото като задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
задача на оптималното икономическо стабилизиране с ограничено
управление при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума;
изопериметрична икономическа задача на оптималното управление;
изпъкала параметрична оптимизационна икономическа задача (вж.
параметрично програмиране;)
изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото като задача на
изпъкналото програмиране);
икономическа задача на динамичното програмиране;
икономическа задача на Коши, О. (вж. управляемост на икономическата система);
икономическа задача на Лагранж, Ж. (същото като икономическа задача
на оптималното управление на Ж. Лагранж; вж. и задача на О. Болца);
икономическа задача на оптималното бързодействие в динамичното
програмиране (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време);
икономическа задача на оптималното бързодействие;
икономическа задача на оптималното управление на Болца, О. (същото
като икономическа задача на оптимално управление със смесен функционал и
като обща икономическа задача на оптималното управление при пълни траекторни ограничения);
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж. ;
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на Ж.
Лагранж);
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж.;
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А. ;
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на А.
Майер);
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А.;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа задача на оптималното управление с граничен /краеви/
функционал;
икономическа задача на оптималното управление с дискретно време;
икономическа задача на оптималното управление с интегрален функционал;
икономическа задача на оптималното управление с интегрални ограничения;
икономическа задача на оптималното управление с неподвижни многообразия (същото като икономическа задача на оптималното управление
с подвижни краища и с фиксирано време; вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на фазовите координати;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на функциите на управлението;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на функциите на управлението;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати;
икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища и с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища;
икономическа задача на оптималното управление с подвижно многообразие (същото като икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища и с нефиксирано време; вж. икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища и с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища);
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища;
икономическа задача на оптималното управление със свободен десен
край (вж. икономическа задача на оптималното управление със свободен
край);
икономическа задача на оптималното управление със свободен край;
икономическа задача на оптималното управление със свободен ляв
край (вж. икономическа задача на оптималното управление със свободен
край);
икономическа задача на оптималното управление със смесен функционал;
икономическа задача на оптималното управление;
икономическа задача на следящото оптимално управление.
икономическа задача на целочисленото програмиране в некласически области;
икономическа задача на целочисленото програмиране с неделимости;
икономическа задача на целочисленото програмиране с разривна линейна
форма;
икономическа задача с принцип на максимума;
икономическа задача, решавана от по-високостоящата управляваща
подсистема (вж. икономическа координация);
икономически задачи на оптималното управление според вида на граничните /краевите/ икономически условия;
икономически задачи на оптималното управление според вида на траекторните ограничения;
икономически задачи на оптималното управление според вида на траекторните ограничения;
икономически задачи на оптималното управление според вида на целевия
икономически функционал;
квадратична оптимизационна икономическа задача;
квазиизпъкнала оптимизационна икономическа задача (вж. и нелинейно
програмиране);
класическа вариационна икономическа задача (същото като класическа
икономическа задача на оптималното управление);
класическа икономическа задача на математическото програмиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------класическа икономическа задача на математическото програмиране без
ограничителни условия;
класическа икономическа задача на оптималното управление;
класическа икономическа задача на оптималното управление с повече от
една фазова променлива;
класическа икономическа задача на оптималното управление с подвижен
край;
класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства;
класическа икономическата задача на оптималното управление с траекторни ограничителни равенства;
класическа многопараметрична икономическа задача на оптималното
управление (същото като класическа икономическа задача на оптималното
управление с повече от една фазова променлива);
коерцитивна гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
комбинаторни икономически задачи на целочисленото програмиране;
краева икономическа задача (същото като гранична икономическа задача);
линейна гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача);
линейна гранична икономическа задача за диференциално уравнение
с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално
уравнение с частни производни);
линейна гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение (вж. гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение);
линейна икономическа задача на оптималното бързодействие (вж.
икономическа задача на оптималното бързодействие);
линейна многопродуктова транспортна икономическа задача (вж. нееднородна мрежова икономическа задача);
линейна оптимизационна икономическа задача;
линейна параметрична оптимизационна икономическа задача (вж.
параметрично програмиране);
линейна по части оптимизационна икономическа задача;
линейна целочислена оптимизационна икономическа задача (същото като
задача на линейното целочислено програмиране в икономиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многоетапна производствено-разпределителната задача за разполагане на производството (вж. производствено-разпределителната задача за
разполагане на производството);
многоетапна производствено-транспортна задача за разполагане на
производството;
многокритериална оптимизационна икономическа задача;
многомерна вариационна икономическа задача;
многоотраслова многопродуктова задача за разполагане на производството;
многопродуктова задача за разполагане на производството;
многостъпкова задача за вземане на икономически решения (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране;
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране със сепарабелна
целева функция в динамичното програмиране;
многоточкова гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа задача);
мрежова икономическа задача;
мрежова транспортна икономическа задача (същото като мрежова икономическа задача);
най-добро приближено решение на задачата на икономическото управление (вж. псевдообратна икономическа матрица);
напълно-целочислена оптимизационна икономическа задача;
недоопределена гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа задача);
нееднородна мрежова икономическа задача;
некласически икономически задачи на оптималното управление;
нелинейна гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача);
нелинейна оптимизационна икономическа задача (същото като задача на
нелинейното програмиране);
нелинейна параметрична оптимизационна икономическа задача (вж.
параметрично програмиране);
неокласическа задача на потреблението;
неокласическа задача на производството;
неокласическа задача на фирмата (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщена гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача);
обща задача на математическото програмиране.
обща икономическа задача на оптималното управление при пълни траекторни ограничения;
обща икономическа задача на оптималното управление;
ограничена икономическа задача на линейното програмиране;
определена гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача);
оптимизационна задача на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
оптимизационна икономическа задача (същото като задача на икономическата оптимизация);
основна задача за вземане на икономическо решение в условия на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
основна задача на производственото планиране на л. в. канторович
(вж. обективно-обусловени оценки);
параметрична оптимизационна икономическа задача;
права задача на линейното програмиране (вж. двойнствена задача на
линейното програмиране);
права линейна оптимизационна икономическа задача (същото като
права задача на линейното програмиране в икономиката; вж. двойнствена
задача на линейното програмиране);
производствена задача за разполагане на производството;
производствено-разпределителна задача за разполагане на производството;
първа задача на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
разпределителна задача за разполагане на производството;
разрешима икономическа задача на линейното програмиране;
разривна вариационна икономическа задача;
разцепена гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача);
разширени класически икономически задачи на оптималното управление;
решавана управленска икономическа задача (същото като задача за вземане на управленско икономическо решение);
свръхопределена гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа задача);
85

333

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------смесена гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
спрегнатата гранична икономическа задача (вж. икономическа функция
на Дж. Грин);
статична оптимизационна икономическа задача;
стохастична линейна оптимизационна икономическа задача (вж. линейно програмиране);
стохастична нелинейна оптимизационна икономическа задача (вж.
нелинейно програмиране);
стохастична оптимизационна икономическа задача;
стратегическа задача за вземане на икономическо решение в условия
на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
транспортна задача с промеждутъчни пунктове;
транспортна задача;
транспортна оптимизационна икономическа задача (същото като транспортна задача);
тримерна вариационна икономическа задача (вж. многомерна вариационна икономическа задача);
уравнение на Белман, Р., в задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление с фиксирано време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление със свободно време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време);
целочислена линейна оптимизационна икономическа задача (вж. линейно програмиране);
целочислена оптимизационна икономическа задача;
частично-целочислена оптимизационна икономическа задача.
86

334

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАЧА ЗА АНАЛИТИЧНО КОНСТРУИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ
РЕГУЛАТОРИ* (analytical constructing problem of economic regulators) – една
от разновидностите на задачата за оптималното икономическо управление.
Представлява линейно-квадратична задача на оптималното управление на
икономическите процеси, намираща приложение в динамичното икономическо програмиране. За общия случай е формулирана за първи път от руския учен
1
А. М. Летов .
1

Летов, А. М. Динамика полета и управления. Издательство “Наука”, М., 1969. Вж.
също: Егоров, А. И. Уравнения Риккати. Издательство “Физматлит”, М., 2001.

Формулиране на задачата за аналитично конструиране на икономически регулатори
Задачата за аналитично конструиране на икономически регулатори се
свежда до следното. Управляемият икономически процес се описва от системата от диференциални уравнения
x& = A(t ) x + B (t )u , t 0 < t < T ,

(1)

а критерият за икономическа оптималност се представлява от целевия икономически функционал
T

(2)

J (u ) = ∫ [ x * (t )Q (t ) x(t ) + βu * (t ) R(t )u (t )]dt + x * (T ) Fx(T ),
t0

където (*) е знакът за спрегнати вектори и матрици. С x е означен векторстълбът на фазовите икономически променливи (x1, x2, …, xn)′, който принадлежи на евклидовото икономическо пространство En, с u – вектор-стълбът
на параметрите на икономическото управление (u1, u2, …, ur)′, който принадлежи на евклидовото икономическо пространство Er, а A(t), B(t), Q(t) и R(t)
са непрекъснати икономически матрици, като по-специално F и Q(t) са неотрицателни матрици, R(t) е положителна матрица, β е положителен параметър.
[Една матрица M е положителна (респ. неотрицателна), ако нейната квадратична форма (k*Mk) е положителна (респ. неотрицателна) за всеки различен
от нула вектор k.] Ще смятаме, че допустимите икономически управления са
кои да е непрекъснати по части икономически функции u(t), които приемат
значения в някаква отворена или затворена област U ⊂ E r .
По-нататък интерес представлява обаче формата на управлението, която
зависи явно и от фазовите икономически координати, т.е. u = u(x, t). След за87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местване на функциите на икономическото управление u = u(x, t) в уравнението (1) се получава уравнението x& = A(t ) x + B(t ) u ( x, t ), което е линейно или нелинейно в зависимост от това, дали функцията u = u(x, t) е линейна или нелинейно по отношение на x. Винаги обаче ще се предполага, че така полученото
уравнение има единствено решение при зададени начални условия x(t0) = x0.
Икономическото управление u(x, t) се интерпретира в съответствуващото на
него решение на задачата на О. Коши, която е съставена от изразите
x& = A(t ) x + B(t ) u ( x, t ) и x(t0) = x0. Поради тази причина икономическото управление се записва във вида u(x(t), t). Задачата за аналитично конструиране на
икономически регулатори си състои в следното: да се намери такова икономическо управление u(x, t), щото при функцията u(x(t), t) целевият икономически
функционал (2) да достига най-малко значение (икономически минимум) при
кое да е начално състояние x(t0) = x0.
Динамичното програмиране в задачата за аналитично конструиране
на икономически регулатори
Задачата за аналитично конструиране на икономически регулатори е задача с фиксирано време и затова може да се използва вече уравнението на Р.
Белман при подобни икономически условия. Функцията на оптималното икономическо поведение K(x, t) и оптималното икономическо управление u(t) са
свързани с уравнението на Р. Белман в задача за аналитично конструиране
на икономически регулатори* (Bellman equation for analytically constructing
problem of economic regulators)

(3)

 x * Q(t ) x + βu * R(t )u + 
∂K

−
= min 
 ∂K
  , t0 < t < T ,

u
∈
Ω
+
, Ax + Bu 
∂t

 ∂x
 

като наред с това трябва да се изпълнява и допълнителното условие K(x, T) =
x*(T)Φx(T). Тук ще приемем, че областта на икономическото управление Ω
съвпада с цялото евклидово икономическо пространство Er. Изразът в
квадратните скоби на уравнението (3) достига икономически минимум по отношение на променливата на управлението u в същата икономическа точка, в
която минимум достига и функцията
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I (u ) = βu * R (t )u + 
, Bu  =
 ∂x

n n
n r ∂K
= β∑ ∑ Rik ui u k + ∑∑
b jk u k .
∂
x
i =1 k =1
j =1 k =1
j

Като се запазва общността на постановката на задачата, може да се приеме, че
икономическата матрица R(t) е симетрична. Тогава
n
n
∂I (u )
∂K
= 2 β ∑ Rlk u k + ∑ b jl
, l = 1, 2, ..., r.
∂ul
∂
x
k =1
j =1
j

В точката на минимума на икономическата функция I е изпълнено условието
за стационарност
∂I
= 0, l = 1, 2, ..., r.
∂ul

Ето защо
2βRu + B ' (t )

∂K
= 0,
∂x

където 0 е нулевият вектор. От това следва, че
(4)

u=−

1 −1
∂K
R (t ) B * (t )
.
2β
∂x

Така изведеното значение на u се замества в уравнението (3) и се получава
∗

∂K
1  ∂K 
 ∂K 
 ∂K 
−1
(5) −
= x * Q (t ) x + 
 Ax − 
 R(t ) R (t ) B * (t )
 , t0 < t < T ,
∂t
4β  ∂x 
 ∂x 
 ∂x 

По такъв начин за определянето на функцията на оптималното икономическо поведение K(x,t) при задачата за аналитично конструиране на икономически регулатори разполагаме с уравнението на Р. Белман (5) и допълнителното условие K(x, T) = x*(T) Φx(T). Според А. М. Летов решението на тази задача
трябва да се търси в вид на квадратичната форма K(x, t) = x*S(t)x, където S(t) е
подлежаща за определяне симетрична икономическа матрица. От уравнението
K(x, t) = x*S(t)x получаваме
(6)

∂K
∂K
= x * S& (t ) x,
= S (t ) x + S * (t ) x.
∂t
∂x
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Заместваме икономическата функция K и нейните производни от K(x, t) =
x*S(t)x и от (6) и, като приемаме, че матрицата S(t) е симетрична, получаваме
израза

1

x'  S& (t ) + S (t ) A(t ) + A * (t ) S (t ) − S (t ) B (t ) R −1 (t ) B * (t ) S (t ) + Q(t ) x = 0.
β



Тъй като това равенство трябва да се изпълнява при всеки вектор x, тогава по
отношение на икономическата функция S(t) се изгражда следното матрично
диференциално уравнение:
(7)

1
S& + SA(t ) + A * (t ) S − SB(t ) R −1 (t ) B * (t ) S + Q(t ) = 0.

β

То е познато като матрично уравнение на Дж. Риккати (Riccati matrix
equation). В дясната му част с 0 е означена квадратна нулева матрица. Икономическата функция K(x, t) = x*S(t)x трябва да удовлетворява допълнителното
условие K(x, T) = x*(T) Φx(T). Следователно матричното уравнение на Дж.
Риккати (7) трябва да удовлетворява условието
(8)

S(T) = Φ.

По такъв начин за определянето на икономическата матрица S(t) разполагаме със икономическата задача на О. Коши, съставена от матричното уравнение (7) и отношението (8). В случай че посочената задача на О. Коши бъде
решена, тогава с помощта на формулите (4) и K(x, t) = x*S(t)x се получава оптималното икономическо управление
(9)

u ( x, t ) = −

1

β

R −1 (t ) B * (t ) S (t ) x.

Това, че икономическото управление (9) е оптимално, следва от положението,
че целевият икономически функционал (2), който е определен в границите на
допустимите икономически управления и на съответствуващите им решения
на уравнението (1), е изпъкнал и следователно има единствена точка на икономически минимум. Тази икономическа по своята природа точка трябва да
удовлетворява необходимото условие за икономическа оптималност, което
означава, че съответното значение на управлението u трябва да удовлетворява
както уравнението на Р. Белман, така и условието K(x, T) = x*(T) Φx(T). От това
следва, че в разглежданата оптимална точка трябва да се изпълняват и съотношенията (4) и (5).
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Дж. Рикати

Икономическата задача на О. Коши, съставена от матричното уравнение
на Дж. Риккати (7) и отношението (8), се решава по следния начин. Предполагаме, че матриците A(t), B(t), Q(t) и R(t) са непрекъснати във времевия отрязък
t0 ≤ t ≤ T, като освен това (както вече се посочи) матриците F и Q(t) са неотрицателни (F ≤ 0, Q(t) ≤ 0), а R(t) е положителна матрица (R(t) > 0). С W(t, s) означаваме фундаменталната матрица на О. Коши (Cauchy fundamental matrix)
на системата от уравнения
(10)

 x& = A(t ) x − K (t ) p,

 p (t ) = −Q(t ) x − R (t ) p,

където
K (t ) =

1

β

B (t ) R −1 (t ) B * (t ).

Нека също така да са зададени векторът (x0, p0) и началните условия x(t0) = x0 и
p(t0) = p0. Тогава решението на системата (10) при посочените начални условия
има вида
 x(t )  W11 (t , t 0 ), W12 (t , t 0 )   x 0 
  0  ,

 = 
W
t
t
W
t
t
(
,
),
(
,
)
p
t
(
)

  11 0
22
0  p 

където Wik е блок с размерност n × n на икономическата матрица на О. Коши на
системата от уравнения (10). По същия начин може да се запише и формулата
 x(T )  W11 (T , t ), W12 (T , t )   x(t ) 
 

 = 
 ,
 p (T )  W11 (T , t ), W22 (T , t )   p (t ) 

Тогава имат място следните две твърдения. Първо, ако S(t) е решение на уравнението на Дж. Риккати, тогава
(11)

S (t ) = [W22 (T , t ) − FW12 (T , t )]−1[ FW11 (T , t ) − W21 (T , t )],

където S(T) = F. Второ, решението S(t) на уравнението на Дж. Риккати (7) с
начални условия S(T) = F, определено чрез формулата (11), е положителна
икономическа матрица.
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Оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с постоянно действуващи нарушения* (optimal economic
control of system with permanent disturbances in dynamic programming) се формализира чрез следната задача. Управляемият икономически процес се описва
с уравнението
x& = A(t ) x + B (t )u + f (t ), t 0 < t < T ,

където вектор-функцията на времето f(t) характеризира постоянните външни
нарушения върху системата на икономическото управление. За критерий на
икономическа оптималност се приема вече използваният целеви икономически
функционал (2)
T

J (u ) = ∫ [ x * (t )Q (t ) x(t ) + β u * (t ) R (t ) u (t )]dt + x * (T ) Fx(T ),
t0

Ето защо при решаването на настоящата задача вместо (3) се използва уравнението на Р. Белман за оптимално икономическо управление в система с
постоянно действуващи нарушения* (Bellman equation for optimal economic
control in system with permanent disturbances)

∂K
 ∂K

−
= min  x * Q(t ) x + βu * R(t )u + 
, Ax + Bu + f  , t 0 < t < T ,
∂t u∈Ω 
 ∂x

при същото допълнително условие K(x, T) = x*(T)Φx(T). След като с помощта
на условието за икономическия минимум изключим променливата на икономическото управление u, отново се получава формулата (4)
u=−

1 −1
∂K
R (t ) B * (t )
.
∂x
2β

Тогава вместо (5) се формира уравнението
∗

(12)

∂K
 ∂K 
−
= x * Q (t ) x + 
 ( Ax + f (t )) −
∂t
 ∂x 
∗

1  ∂K 
 ∂K 
−1
−

 R (t ) R (t ) B * (t )
 . t0 < t < T ,
4 β  ∂x 
 ∂x 
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По такъв начин в разглеждания случай на оптимално икономическо управление с постоянни нарушения задачата се свежда до решаването на уравнението
(12) при допълнителното условие K(x, T) = x*(T) Φx(T), след което чрез формулата (4) се определя оптималното икономическо управление. Наличието на събираемото f(t) на постоянните външни нарушения върху системата на икономическото управление изисква решаването на уравнението (12) да се извършва
не чрез квадратичната форма (5), а в по-общия вид
(13)

K(x, t) = x*S(t)x + g*(t)x + r(t),

където икономическата матрица S(t), векторът g(t) и скаларната функция r(t)
подлежат на определяне. Заместваме икономическата функция (13) в уравнението (12) и като приравняваме коефициентите при еднаквите степени на x, се
вижда, че матрицата S(t) трябва да удовлетворява уравнението на Дж. Риккати
(7). Икономическите функции g(t) и r(t) се определят от уравненията
(14)

g& + Ag + 2Sf −

1

β

SB * R −1 Bg = 0, r& = 0.

Тъй като икономическата функция (13) трябва да удовлетворява началното условие K(x, T) = x*(T)Φx(T), то
g(T) = 0, r(T) = 0.

(15)

Оттук следва, че r(t) = 0, а за определянето на икономическата факторфункция g(t) = (g1(t), g2(t), …, gn(t)) трябва да се използва задачата на О. Коши,
съставена от изразите (14) и (15). Уравнението (14) е линейно по отношение на
g и затова основните затруднения по построяването на икономическата функция (13) се свеждат до решаването на уравнението на Дж. Риккати (7). След
като от формулата (13) бъдат определени S(t), g(t) и r(t), се получава зависимостта K(x, t) = x*S(t)x + g*(t)x, след което пък по формулата (4) се определя
оптималното икономическо управление
u ( x, t ) = −

1 −1
R (t ) B * (t )[2 S (t ) x + g (t )].
2β

По подобен начин се решава и задача на оптималното икономическо управление, при която за системата (1) критерият на икономическата оптималност приема формата на целевия функционал
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J (u ) = ∫ {[ x(t ) − ϕ (t )] * Q(t )[ x(t ) − ϕ (t )] +
t0

+ β u * (t ) R(t )u (t )}dt + x * (T )Φx(T ),

Следящо оптимално икономическо управление при динамичното
програмиране
Задачата за следящо оптимално икономическо управление при динамично програмиране* (servo optimal economic control problem in dynamic
programming) (при динамичното програмиране) се описва по следния начин.
Дадена е управляемата икономическа система с уравнение
(16)

x& = A(t ) x + B(t )u , y = C (t ) x, 0 < t < T ,

където A(t), B(t) са C(t) непрекъснати икономически матрици, съответно с размерност n × n, n × r и m × n. [Управляемата икономическа система е управляема
икономическа подсистема на системата за следящо оптимално икономическо управление* (servo optimal economic control system), последната наричана още следяща икономическа система).] Тук x(t) е векторът на ненаблюдаемите параметри на следящата икономическа система, а y(t) е векторът на
нейните наблюдаеми параметри (последните са функция от ненаблюдаемите
параметри), като и двата типа са параметри на икономическото поведение на
следящата система. Управляемата икономическа система е наблюдаема върху
отрязъка [t, T], т.е. матрицата
T

M (T ) = ∫ W * (T , t ) C * V (t ) C (t )W (T , t ) dt
0

е положителна. С z(t) означаваме m-мерен вектор, начинът на чието изменение
е зададено извън задачата. Той е желаният изход на следящата икономическа система* (servo economic system desired output). В такъв случай векторът e(t) = z(t) – y(t) представлява грешката на следящата икономическа
система (servo economic system error). Критерият за качество на процеса на
икономическото управление в следящата система е представен от целевия
икономически функционал
J (u ) =

1T
1
[e * Q (t )e + β uVR(t )u ] dt + e * Φe,
∫
20
2
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в който икономическите матрици Φ и Q са неотрицателни, а икономическата
матрица R е положителна. Матриците Q(t) и R(t) са непрекъснати в отрязъка [0,
T], T е фиксиран момент от времето, а икономическото управление u може да
приема различни значения в евклидовото пространство Er. В този функционал
заместваме e(t) с неговото значение z(t) – C(t) x. Така целевият икономически
функционал в качеството му на критерий за качество в следящото оптимално
икономическо управление приема вида
T

J (u ) = ∫ {[ z (t ) − C (t ) x(t )] * Q(t )[ z (t ) − C (t ) x(t )] +
0

+ βu * (t ) R(t )u (t )} dt + [ z (T ) − C (T ) x(T )] * Φ[ z (T ) − C (T ) x(T )].

Задачата е да се намери икономическият минимум на този функционал (минимумът на грешката на следящата икономическа система през разглеждания отрязък от време) чрез методите на динамичното програмиране.
Уравнението на Р. Белман за оптимално икономическо управление
в следяща система* (Bellman equation for optimal economic control in servosystem) в разглежданата задача е

(17)

 ∂K ∗
∂K
−
= min 
 ( A(t ) x + B (t )u +
∂t u ∈Ω  ∂x 

+ [ z − C (t ) x] * Φ [ z − C (t ) x] + βu * R(t )u  , t 0 < t < T .


В този случай функцията на оптималното икономическо поведение K(x, t)
трябва да удовлетворява началното икономическо условие
(18)

K ( x, T ) = [ z (T ) − C (T ) x(T )] * Φ [ z (T ) − C (T ) x(T )].

Най-напред от условието за минимума в дясната част на (17) получаваме
u=−

(19)

1

β

R −1 (t ) B * (t )

∂K
.
∂x

След това, като изключим u от уравнението (17), получаваме
∗

∗

∂K  ∂K 
1  ∂K 
 ∂K 
−1
−
=
 A(t ) x −

 B (t ) R B * (t )
+
∂t  ∂x 
4β  ∂x 
 ∂x 
+ [ z − C (t ) x] * Q(t ) [ z − C (t ) x] , t 0 < t < T .
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Неговото решение се търси във вида (13). Като се използват досегашните преобразувания от преди разгледания случай, се построяват диференциалните
уравнения по отношение на R(t), g(t) и r(t):
(20)

S& + SA + A * K + C * QC − SBR −1 B * S = 0,

(21)

g& + [ A * − SBR1− B*]g + C * Qz = 0,

(22)

r& + z * Qz −

1
g * CBR −1 B * C * g = 0.
4β

Като се има предвид, че икономическата функция K(x, t) трябва да удовлетворява условието (18), то тогава
(23)

S (T ) = C * (T ) Φ C (T ),

(24)

g (T ) = −2C * (T ) Φ z (T ),

(25)

r (T ) = z * (T ) Φ z (T ).

Уравнението (20) е вече известното уравнение на Дж. Риккати. Това дава основание да се смята, че матрицата S(t) е получена като решение на задачата на
О. Коши, състояща се от изразите (20) и (23). От своя страна посредством матрицата S(t) може да се реши уравнението (21) с начални условия (24), след което се преминава към решаването на уравнението (22) с начални условия (25).
След като се определят S(t) и g(t), може, като се използват формулите (13) и
(19), да се определи оптималното икономическо управление
(26)

u ( x, t ) = −

1 −1
R (t ) B * (t )[2 S (t ) x + g (t )].
2β

Известно е, че векторът x се състои от ненаблюдаеми фазови променливи.
Векторът на наблюдаемите икономически променливи е y = C(t)x. Затова трябва да се построи и реши задача на следящото оптималното икономическо управление, което непосредствено се изразява чрез наблюдаваните променливи
y. Това може да се осъществи, като се използва скелетно разлагане на правоъгълна матрица (skeleton decomposition of rectangular matrix). Разглежданата задача се смята за решена, ако матрицата 2S(t) може да бъде скелетно разложена във вида 2S(t) = M(t)C(t). Тогава оптималното икономическо управление от (26) има вида
96

344

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 −1
u ( x, t ) = −
R (t ) B * (t )[ M (t ) y + g (t )].
2β

Ако скелетното разлагане 2S(t) = M(t)C(t) е невъзможно, тогава извеждането на оптималното икономическо управление по отношение на наблюдаваните променливи y е много по-трудна задача. За нейното решаване е необходимо оптималното икономическо управление (26), изразено чрез ненаблюдаваните променливи x, да бъде заместено в първото уравнение на (16), т.е. в
x& = A(t ) x + B (t )u. Така (16) се трансформира в
(27)

 x& = A1 (t ) x + f1 (t ),

 y = C (t ) x, 0 < t < T ,

където
A1 (t ) = A −
f1 (t ) = −

1

β

B (t ) R −1 B * (t ) S (t ),

1
B(t ) R −1 B * (t ) g (t ).
2β

Приемаме, че икономическата система (27) е наблюдаема във всеки отрязък от
времето 0 ≤ τ ≤ t. Тогава резултатът от измерванията y(τ), 0 ≤ τ ≤ t, дава възможност да се определи x(t) и да се направи заключението, че при всяко t елементът xi(t) на вектор-функцията x(t) е линеен икономически функционал, отнесен към функцията y(τ), 0 ≤ τ ≤ t (вж. управляемост на икономическата система, наблюдаемост на икономическата система и идентифицируемост на
икономическата система). Ето защо
xi (t ) = Ψi (t ) y (τ ), 0 ≤ τ ≤ t , i = 1, 2, ..., n,

където Ψi, i = 1, 2, …, n, са линейни (по отношение на y) икономически функционали. Заместваме така получените за x(t) (представени чрез Ψi) изрази в израза (26) на оптималното икономическо управление (при следяща икономическа система). Така получаваме u(x(t), t ) = Ψ(t) y(τ), където Ψ(t) е икономически оператор, определен от функционалите Ψi(t) в съответствие с това, че
ˆ (t ) може да се определи според правилото
икономическият оператор Ψ
x(t ) = ( x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t )) =
ˆ (t ) y (τ ).
= (Ψ1 (t ) y (τ ), Ψ2 (t ) y (τ ), ..., Ψn (t ) y (τ ) ) = Ψ
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След това го използваме за определяне на икономическия оператор Ψ(t) чрез
формулата
Ψ (t ) y (τ ) = −

1 −1
ˆ (t ) y (τ ) + g (t )].
R (t ) B * (t )[2 S (t )Ψ
2β

Общият извод от анализа на задачата за аналитичното конструиране на
икономически регулатори е, че прилагането на динамичното програмиране на
Р. Белман позволява задачата за оптималното икономическо управление да се
сведе до решаването на задачата на О. Коши за обикновени диференциални
уравнения, моделиращи функционирането на оптималните икономически системи. Тук най-трудна за решаване се оказва задачата на О. Коши за матричното диференциално уравнение на Дж. Риккати. Сложността й се определя от това, че докато векторът x на фазовите икономически променливи в уравнението
(1) има размерност n, то уравнението на Дж. Риккати (7) представлява по отношение на икономическата матрица S(t) система от n2 нелинейни диференци1
ални уравнения (т.е. нелинейни към елементите на тази матрица) .
1

Този извод (за общия случай) е направен от руския математик А. И. Егоров (вж. Егоров, А. И. Уравнения Риккати. Издательство “Физматлит”, М., 2001).

ЗАДАЧА ЗА АНАЛИТИЧНО КОНСТРУИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ
РЕГУЛАТОРИ (analytical constructing problem of economic regulators) (ки) –
във:
задача за аналитично конструиране на икономически регулатори;
уравнение на Белман, Р., в задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
ЗАДАЧА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (problem of
economic decision making) (ки) – във:
задача за вземане на управленско икономическо решение;
многостъпкова задача за вземане на икономически решения (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
основна задача за вземане на икономическо решение в условия на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
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ЗАДАЧА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯ
НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (problem of economic decision making in
undetermination) (ки) – във:
основна задача за вземане на икономическо решение в условия на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
стратегическа задача за вземане на икономическо решение в условия
на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
ЗАДАЧА ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (economic decision-making /decision-taking/ problem), решавана управленска икономическа задача, – задача за определяне на система на икономическо управление (предимно йерархична многоравнищна икономическа
система или нейна подсистема) S ⊆ X × Y така, че двойката (x, y) да принадлежи на S тогава и само тогава, когато y е решение на определена икономическа задача, конкретизацията на която се осъществява посредством заданието
x. Приема се, че системата, определена по такъв начин, е функционална икономическа система (x и y са входни и изходни икономически въздействия). По
принцип за всяка дефинирана икономическа система се предполага, че съществува някакъв икономически механизъм (economiv mechanism), който свързва
входа и изхода (обикновено в лицето на икономическия оператор и на предавателната икономическа функция). Системата от уравнения е удобен метод за
описание на причинно-следствената връзка между входа и изхода на икономическата система. Съществуването обаче на причинно-следствена връзка само
по себе си още не означава съществуването на определяща процедура или на
конструктивно описание, което да се дава от системата от уравнения. Конструктивното описание може само да се предполага или пък то да е дадено в неявен вид (като неявна икономическо функция на реакцията на изхода на дадени
начални условия). Затова е особено важно и удобно йерархичната икономическа система да се определи с помощта на задача за вземане на управленско
икономическо решение. В такъв случай се смята, че икономическата система
съдържа алгоритъм за икономическото решение, и такава система нарича система за вземане на управленско икономическо решение. Разновидност на задачата за вземане на управленско икономическо решение е задачата за намиране на удовлетворително икономическо решение.
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ЗАДАЧА ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ (problem for differential
equatuion) (ки) – във:;
гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни;
гранична икономическа задача за елиптично диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение;
гранична икономическа задача за параболично диференциално уравнение (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
гранична икономическа задача за хиперболично диференциално
уравнение (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с
частни производни);
еднородна гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
линейна гранична икономическа задача за диференциално уравнение
с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално
уравнение с частни производни);
линейна гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение (вж. гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение).
ЗАДАЧА ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ С ЧАСТНИ ПРОИЗВОДНИ (problem for differential equatuion with partial derivatives) (ки) – във:
гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни;
гранична икономическа задача за елиптично диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
еднородна гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
линейна гранична икономическа задача за диференциално уравнение
с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално
уравнение с частни производни).
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ЗАДАЧА ЗА ДОГОНВАЩИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (overtaking
economic growth problem) – вж. задача за икономическото преследване.
ЗАДАЧА ЗА ЕЛИПТИЧНО ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ С ЧАСТНИ ПРОИЗВОДНИ (problem for elliptical differential equatuion with partial
derivatives) (ки) – във:
гранична икономическа задача за елиптично диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни).
ЗАДАЧА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ (economic pursuit
problem) – специална задача на диференциалните икономически игри, в която
участват двама икономически играчи (economic players) – преследвач Q и
преследван G. Целта на преследвача е да достигне до преследвания по определени икономически показатели, а целта на преследвания е да не допусне това.
Математически задачата на икономическото преследване се формулира по
следния начин. Икономическото поведение на преследвача Q се описва от сисdx
= f ( x, v), където x е n-мерен вектор, f(x,
темата от диференциални уравнения
dt
u) – n-мерна икономическа функция с елементи f1(x, u), f2(x, u), …, fn(x, u), u – rмерен вектор, променящ се в икономическата област U. По аналогичен начин
се описва и икономическото поведение на преследвания играч G, а именно
dy
= f ( y, v), където v е s-мерен вектор, променящ се в икономическата област V.
dt

Смята се, че икономическият играч Q е догонил икономическия играч G, ако в
някакъв момент от времето x = y. Понякога за догонването се изисква съвпадение само на част от икономическите координати, например xi = yi, i – 1, 2, …, k
≤ n. При избора на своето управление икономическите играчи Q и G могат да
ползват само моментна икономическа информация, т.е. знание за фазовите
икономически координати x(t) и y(t) в текущия момент от времето t. Затова те
трябва да избират своите икономически управления под формата на функции на
координатите x и y, т.е. u = u(x, y) и v = v(x, y). Необходимо е освен това да се
изясни от какви начални състояния x0 и y0 икономическият играч Q може да
завърши икономическото преследване за крайно време и какви икономически
управления u(x, y) той трябва да използва при тези начални състояния. Частен
случай на задачата за икономическото преследване е задачата за догонващия
икономически растеж (overtaking economic growth problem). Специфичното
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да нея е, че преследваният икономически играч е съгласен да бъде достигнат и
че той дори може да съдействува за това.
Задачата за икономическото преследване е най-добре изследвана за случаите на линейни системи на диференциални уравнения, т.е. когато
f(x, u) = Ax + Bu,
g(x, u) = Dy + Cv,

където A и D са икономически матрици с размерност n×n, а B и C са икономически матрици съответно с размерности n×r и n×s. За този случай е формулирана съвкупност от достатъчни условия, за да може от някаква точка (x0, y0)
икономическият играч Q да завърши икономическото преследване за крайно
време. Изведени са също и условия, при които икономическият играч G си гарантира, че няма да бъде догонен. Едно от най-простите условия за това, че
икономическият играч Q ще догони играча G, може да се опише по следния
начин. Приемаме, че M(x, T) е множество от икономически точки, което играчът Q може да достигне за време T, като използва различни допустими икономически управления, т.е. такива икономически функции u(t), които са ограничени, измерими и освен това u (t ) ∈U при всички t, 0 ≤ t ≤ T (вж. измерима икономическа функция). Икономическото множество M(x ,T) е множеството на
икономическата достижимост (economic accessibility /atainability/ set) на играча Q. По аналогичен начин се определя и множеството N(y ,T) на икономическата достижимост на играча G. Под момент на икономическото поглъщане (economic absorption moment) T(x, y) се разбира такъв първи момент T ≥
0, при който N ( y, T ) ⊂ M ( x, T ). Приемаме, че икономическите множества M(x
,T) и N(y ,T) са гладки (вж. гладко икономическо пространство) и че в момента
T(x, y) имат единствена точка на допиране. Предполага се, че тези условия са
изпълнени за всички x и y, за които T(x, y) < ∞. Тогава икономическият играч
Q може да достигне икономически играч G от всяка икономическа точка (x0,
y0), за която T(x0, y0) < ∞.
ЗАДАЧА ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОРИ
(constructing problem of economic regulators) (ки) – във:
задача за аналитично конструиране на икономически регулатори;
уравнение на Белман, Р., в задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
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ЗАДАЧА ЗА НАМИРАНЕ НА УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (satisfaction economic decision problem) – разновидност на задача за вземане на управленско икономическо решение в система на икономическо управление, в т.ч. и в йерархична многоравнищна икономическа система
или в нейна подсистема. Нека X и Ω са произволни икономически множества,
а g е икономическа функция, която изобразява (съотнася) декартовото произведение X × Ω в някакво икономическо множество V, което е частично или изцяло подредено със съотношението ≤. Освен това нека τ е икономическа функция, която изобразява (съотнася) Ω в V. Така че g : X х Ω → V и τ : Ω → V. Задачата за намирането на удовлетворително икономическо решение (satisfaction
economic decisionv) се свежда до следното: дадено е икономическото подмножество X f ⊆ X ; трябва да се намери такова xˆ ∈ X f , щото за всички ω от Ω да
е валидно неравенството g ( xˆ , ω) ≤ τ(ω). Икономическото множество Ω може да
се нарече множество на икономическите неопределености (economic
uncertainties set), τ функция на икономическата допустимост (economic
tolerance function), а неравенството g ( xˆ , ω) ≤ τ(ω) – критерий за икономическа удовлетворителност (economic satisfaction criterion). Тогава четворката (g,
τ, X f, Ω) определя задачата за намирането на удовлетворителните икономически решения. Решение на тази задача е всяко xˆ ∈ X f , за което неравенството
g ( xˆ , ω) ≤ τ(ω) се изпълнява при всички ω от Ω. В теорията на икономическите
системи множеството на икономическите неопределености Ω може да се разглежда още като множество на икономическите нарушения (economic
disturbanses set) (т.е. като множество на икономическите смушения) (вж. нарушения върху икономическата система). То е множеството на всички фактори, които могат да повлияят върху поведението на икономическата система
(т.е. върху нейните резултиращи характеристики). В случай че целевата икономическа функция g е зададена във вид на изходната икономическа функция (вж. задача на икономическата оптимизация) P : X х Ω → Y и на оценъчната икономическа функция (също) G : X х Ω х Y → V, т.е. във вида
g(x, ω) = G (x, ω, P (x, ω)),

тогава Ω е множеството на всички възможни фактори, които могат да повлияят
върху решението x̂. Икономическото множество Ω има широк обхват – то
включва както параметричните икономически неопределености (parametric
economic non-determinancy), така и структурните икономически неопределености (structural economic undeterminances). В този смисъл икономическата
функция τ определя максимално допустимото значение на оценъчната
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икономическа функция (tolerance maximal value of the estimated economic
function). Ето защо икономическото решение x се смята за удовлетворително,
ако то довежда значението на оценъчната функция до равнище, което не превъзхожда определеното равнище τ(ω) при всички ω от множеството на икономическите неопределености Ω.
ЗАДАЧА ЗА ОБИКНОВЕНО ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ (problem
for ordinary differential equatuion) (ки) – във:
гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение;
линейна гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение (вж. гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение).
ЗАДАЧА ЗА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (optimal economic control problem in
dynamic programming) (ки) – във:
задача за следящо оптимално икономическо управление при динамично програмиране (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
ЗАДАЧА ЗА ОПТИМАЛНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ*
(optimal stabilization problem of linear economic system in the dynamic
programming) – вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране.
ЗАДАЧА ЗА ОПТИМАЛНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЛИНЕЙНА СТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ПРИ ДИНАМИЧНОТО
ПРОГРАМИРАНЕ* (optimal stabilization problem of linear ststionary economic
system in the dynamic programming) – вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране.
ЗАДАЧА ЗА ПАРАБОЛИЧНО ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ (problem for parabolic differential equatuion) (ки) – във:
гранична икономическа задача за параболично диференциално уравнение (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни).
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ЗАДАЧА ЗА ПОЧТИ ПЕРИОДИЧНИ РЕШЕНИЯ (problem for quasiperiodical solutions) (ки) – във:
гранична икономическа задача за почти периодични решения (вж.
гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение).
ЗАДАЧА ЗА ПРЕДПИСАНИЯТА (assignment problem) в икономиката – оптимизационна икономическа задача за най-доброто разпределение на n вида
работи между n изпълнители, като се предполага, че всеки изпълнител се назначава само за един вид работа и че всеки вид работа се изпълнява само от
един изпълнител; разновидност на задачата на целочисленото програмиране в
икономиката. Изпълнителите се различават по способностите си да изпълняват
един или друг вид работа. Приемаме, че aij ≥ 0, i, j = 1, 2, …, n, е производителността на i-тия изпълнител при извършването на j-тия вид работа. За найдобро се смята разпределението на работите, което максимизира икономическата ефективност, измервана като сума от производителностите на всичките n
изпълнители. Приемаме също, че xij е икономическа променлива, която е равна
на единица, ако i-тият изпълнител е назначен за извършването на j-тия вид работа, и е равна на нула, ако за j-тия вид работа е избран друг изпълнител. Оптимизационната икономическата задача за предписанията може да се сведе до
икономическа задача на линейното програмиране със следната формулировка:
да се намерят значенията инструменталните икономически променливи xij, които максимизират целевата икономическа функция
n

n

∑ ∑ aij xij

(1)

i =1 j =1

при условията
n

(2)

∑ xij = 1,

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

i =1
n

(3)

∑ xij = 1,

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

j =1

(4)

xij ≥ 0, i, j = 1, 2, ..., n.

Задачата за максимизирането на линейната икономическа форма (в случая –
на целевата икономическа функция) (1) винаги има целочислено решение, тъй
като по силата на условията (2) и (3) всяко xij ще бъде равно на единица или на
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нула. Задачата за предписанията е частен случай на транспортната задача, а
ней-ефективен метод за нейното решаване е т.нар. унгарски метод.
ЗАДАЧА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (productionallocation problem) – тип икономическа задача на математическото програмиране (оптимизационна икономическа задача), която се състои в определянето по такъв начин на оптималното разполагане на производствени обекти, създаващи еднороден продукт, при което общите разходи за неговото производство и транспортиране да бъдат минималните. В оптимизационната икономическа задача се включват както съществуващи, така и нови производствени
обекти. Под внимание се взема действието на различни фактори – природни,
технически, икономически, социални и други. Едно от основните противоречия, които подлежат на разрешаване с оптимизационната икономическа задача
за разполагането на обектите, е това, че производствените разходи за единица
продукт в крупните обекти (които са производствени предприятия) по правило
са по-ниски в сравнение с тези в по-дребните обекти, но затова пък имат поголеми транспортни разходи, тъй като нараства средното разстояние между
производителите и потребителите. Според броя на видовете произвеждана
продукция се разграничават еднопродуктова задача за разполагане на производството и многопродуктова задача за разполагане на производството (в
т.ч. – многоотраслова многопродуктова задача за разполагане на производството). Според характера на технологичните връзки, които са присъщи на съответния пункт (предприятие) се разграничават производствена задача за разполагане на производството, разпределителна задача за разполагане на производството, производствено-разпределителна задача за разполагане на производството (в т.ч. едноетапна производствено-разпределителна задача за
разполагане на производството и многоетапна производственоразпределителна задача за разполагане на производството), както и многоетапна производствено-транспортна задача за разполагане на производство1
то.
1

Относно задачата за разполагане на производството вж.: Оптимальное планирование
размещения производства, ч. 1. Новосибирск, 1965; Корбут, А. А., Финкельштейн,
Ю. Ю. Дискретное программирование. М., 1969; Оптимальный план отрасли. М.,
1970.

ЗАДАЧА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (productionallocation problem) (ки) – във:
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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;
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-разпределителна задача за разполагане на производството;
разпределителна задача за разполагане на производството.
ЗАДАЧА ЗА СЕДЛОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (saddle economic
point problem) – вж. нелинейно програмиране.
ЗАДАЧА ЗА СЛЕДЯЩО ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ* (servo-optimal economic
control problem in dynamic programming) – вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори.
ЗАДАЧА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (stabilization
problem of linear economic system in the dynamic programming) (ки) – във:
задача за оптимално стабилизиране на линейна икономическа система при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
задача за оптимално стабилизиране на линейна стационарна икономическа система при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
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ЗАДАЧА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЛИНЕЙНА СТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
(stabilization problem of linear ststionary economic system in the dynamic
programming) (ки) – във:
задача за оптимално стабилизиране на линейна стационарна икономическа система при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ЗАДАЧА ЗА ТЪРГОВСКИЯ ПЪТНИК (travelling salesman problem) – една
от комбинаторните икономически задачи на целочисленото програмиране,
респ. – на дискретното програмиране, в икономиката. Нейната обща формулировка е: пътуващ търговец, който тръгва от някакъв град, трябва да посети
по един път останалите n – 1 градове и да се върне в изходния пункт. Матрицата на разстоянията от всеки до всеки град A = {aij}, i, j = 1, 2, …, n, е известна. Необходимо е да се определи в каква последователност търговецът трябва
да посети градовете, така че общото изминато разстояние да е минималното.
Ако aij е времето, паричните разходи или друг показател, тогава задачата за
търговския пътник се свежда до съответната приложна оптимизационна икономическа задача. Един от методите за решаването на оптимизационната икономическа задача за търговския пътник се свежда до задачата на линейното
целочислено програмиране, при която трябва да се минимизира линейната икономическа форма (линейната целева икономическа функция) на общите
разходи (на време, разстояние, средства или други)
n

n

∑ ∑ aij xij
i =1 j =1

при ограниченията
n

(1)

n

∑ xij = 1,

∑ xij = 1,

i =1

j =1

(2)

0 ≤ x j , i, j = 1, 2, ..., n,

(3)

(n − 1) xij + ui − u j ≤ n − 2,

 i ≠ j , 1, 2, ..., n − 1,
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където ui са някои специално подбрани спомагателни цели числа. Условията
(1) изразяват еднократността на посещението на градовете, условията (2) – неотрицателността на инструменталните икономически променливи xij, условията (3) – едносвързаността на маршрута.
При използване на методите на динамичното програмиране става възможно оптимизационната икономическа задача за търговския пътник да се
представи във вид на многостъпков икономически процес на нарастване на
звената на пътя, като се минимизират разходите. При такъв подход основното
рекурентно икономическо уравнение има вида
f i (e1 , e2 , ..., ek ) = min [aiem + f em (e1 , e2 , ..., em −1 , em +1 , ..., ek )] ,
1≤ m ≤ k

където f i (e1 , e2 , ..., ek ) е дължината на оптималния път на връщането от i-тия
до изходния град през останалите градове e1 , e2 , ..., ek , em – пътят, следващ
след i-тия град. Оптималното икономическо решение се достига след преглеждането (изпробването) на n2.2n–1 варианта. Най-ефективен за получаване на
точно решение на оптимизационната задача за търговския пътник обаче е методът на разклоненията и границите.
ЗАДАЧА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В ИКОНОМИЧЕСКА ОБЛАСТ* (stsbility
problem in economic range) – задача за дефиниране в пространството на фазовите икономически координати x на такава икономическа област, от която нелинейните дискретни системи на икономическо управление преминават в някакво зададено равновесно стационарно състояние.
ЗАДАЧА ЗА ХИПЕРБОЛИЧНО ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ
(problem for hyperbolic differential equatuion) (ки) – във:
гранична икономическа задача за хиперболично диференциално
уравнение (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с
частни производни).
ЗАДАЧА НА БОЛЦА, О. (Bolza problem) – една измежду най-общите задачи
на вариационното смятане (variational calculus), която има добре развита теория за необходимите и достатъчни условия на нейния екстремум. Формулирана е от О. Болца през 1913 г. Използва се при решаването на различни задачи на оптимизирането, най-вече на задачи, които са свързани с движението на
определена система, в т.ч. и в икономическата област. В общия й вид (като се
използват означенията в класическото вариационно смятане) задачата на О.
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Болца е: от всички гладки криви y(x), които задоволяват диференциалните
уравнения на връзките (differential equations of connections)
(1)

dy 

Ri  x, y,  = 0, x1 ≤ x ≤ x2 , y = ( y1 , y 2 , ..., y n ), i = 1, 2, ..., m, m < n,
dt 


и граничните условия
(2)

ϕ j ( x1 , y ( x1 )) = 0, j = 1, 2, ..., p, p ≤ n + 1,
x2 = a, y ( x2 ) = b, b = (b1 , b2 , ..., bn ),

да се намери такава крива, която минимизира функционала
x2

I ( y ( x)) = g ( x1 , y ( x1 )) +



dy 

∫ f  x, y, dt dx.

x1

За да има смисъл задачата на О. Болца, е необходимо функциите Ri (···), φj (··), g
(··) и f (···) да отговарят на определени условия: системата (1) трябва да допуска
представяне във вида
dyi
= Fi ( x, y ),
dt

където Fi, i = 1, 2. …, n, са диференцируеми функции на своите аргументи;
функциите φj (x, y), j = 1, 2, …, p, трябва да бъдат независими и т.н. Гладките
или гладките по части функции y(x), които удовлетворяват уравненията (1) и
(2), са допустими функции. Формата, в която задачата на О. Болца е представена тук, е задача с подвижен ляв край и с фиксиран десен край. Нейни частни
случаи са задачата на А. Майер (Mayer problem) – когато във функционала I
функцията f (···) е тъждествена на нула, и задачата на Ж. Лагранж (Lagrange
problem) – когато във функционала I функцията g (··) е тъждествена на нула.
Важна роля в задачата на О. Болца има правилото на множителите
(multipliers rule). Според него за всяка допустима крива C, която минимизира
функционала I, съществуват такива функции λi (x), i = 1, 2, …, n, които са ограничени и непрекъснати в (x1, x2) с изключение на значенията на x, които съответствуват на ъгловите точки на C, и такава константа µ0, щото функцията
m
dy 

Fi  x, y, , λ  = µ 0 f + ∑ λi ( x) Ri
dt 

i =1

почти навсякъде по протежението на C удовлетворява уравненията
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∂F
=
dyi
∂
dt

x2

∫

x1

∂F
dx + Ci , i = 1, 2, ..., n,
∂yi

където Ci са постоянни величини, а за подвижния ляв край на кривата C се изпълнява условието за трансверсалност (transversality condition)


n dy
∂F
F − ∑ i .
dy

i =1 dt
∂ i

dt




n
∂F
dx + ∑
dyi + µ 0 dg
= 0.

i =1 dyi
∂

dt

x = x1

От прилагането на правилото на множителите произтичат две следствия. Първо, във всяка точка на допустимата крива C, която удовлетворява уравненията
(3), с изключение на ъгловите точки, и при предположението, че съответните
производни съществуват, са валидни равенствата

∂F d  ∂F
− 
∂yi dx  dyi
∂
 dt



 = 0, i = 1, 2, ..., n,




които са уравненията на Л. Ойлер (Euler equations). Второ, във всяка ъглова
точка на кривата C, която удовлетворява уравненията (3), лявата и дясната
граница на всяка от функциите
∂F
, i = 1, 2, ..., n,
dyi
∂
dt

съвпадат, което е условието на К. Вайерщтрасс и Г. Ердман (Weierstrass–
Erdmann condition). Освен уравненията на Л. Ойлер, за задачата на О. Болца (за
всяка крива, минимизираща функционала I) е необходимо да се изпълняват
известни различни условия, като условието на К. Вайерщтрасс (Weierstrass
condition), условието на Р. Клебш (Clebsch condition) и други, всяко от които
може да бъде получено, ако към определени функции в задачата на оптималното управление се поставят и допълнителни условия.
ЗАДАЧА НА ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (problem of the dynamic
programming) (ки) – във:
икономическа задача на динамичното програмиране.
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ЗАДАЧА НА ДРОБНО-ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (factionarly-linear
programming problem) в икономиката – задача за екстремиране (минимизиране
или максимизиране) на дробно-линейната целева икономическа функция
(factionarly-linear objective /target/ economic function)
(1)

R( x) =

L1 ( x) d1 + (c1 , x)
=
L2 ( x) d 2 + (c2 , x)

при линейните ограничения
(2)

Ax = b, x ≥ 0,

където A е матрица с размерност m × n, c1 и c2 са n-мерни вектори, b e m-мерен
вектор, (c1, x) и (c2, x) са скаларни произведения на вектори, d1 и d2 са реални
числа, а x е векторът на неотрицателните инструментални икономически променливи. Един от възможните подходи към изследването и решаването на икономическата задача на дробно-линейното програмиране (factionarly-linear
programming) (на дробно-линейната оптимизационна икономическа задача) се
състои в следното. Приемаме, че X е икономическо множество, определено от
ограниченията (2). Икономическата задача на дробно-линейното програмиране
е допустима, ако множеството X не е празно и икономическата функция L2 (x)
е различна от нула макар и за една точка от това множество. При решаването
на задачата за икономическата минимизация се разглеждат две спомагателни
задачи на линейното програмиране:
Az = bz 0 ,
1. min {d1 z 0 + (c1 , z )} при d 2 z 0 + (c2 , z ) = 1,
z 0 ≥ 0, z ≥ 0,
Az = bz 0 ,
2. min {−d1 z 0 − (c1 , z )} при d 2 z 0 + (c2 , z ) = −1,
z 0 ≥ 0, z ≥ 0.

Може да се докаже, че за да бъде икономическата задача на дробнолинейното програмиране допустима, е необходимо и достатъчно, щото поне в
една от двете спомагателни оптимизационни задачи (първата или втората) да
съществува допустим икономически план с z0 > 0; при това, ако допустимият
икономически план в първата или във втората спомагателна задача съществува, тогава в съответната спомагателна задача съществува и допустим план с z0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------> 0; ако икономическата задача на дробно-линейното програмиране е допустима, а множеството на допустимите икономически планове на една от спомаL ( x)
гателните задачи (първата или втората) е празно, тогава inf 1
съвпада с
X L ( x)
2
оптималното значение на целевата икономическа функция на другата спомагателна задача. Ако икономическата задача на дробно-линейното програмиране
е допустима, а първата и втората спомагателни оптимизационни задачи имат
L ( x)
допустими икономически планове, тогава inf 1
е минимумът от оптималX L ( x)
2
ните значения на целевите функции на двете спомагателни задачи (първата и
втората). Тези твърдения свеждат решаването на икономическата задача на
дробно-линейното програмиране до решаването на горните две спомагателни
задачи на линейното програмиране. Преходът от икономическите променливи
z0 и z към инструменталните икономически променливи x се извършва по формулите
z0 =

−1
x
, z=
.
| L2 ( x) |
| L2 ( x) |

Икономическа задача на дробно-линейното програмиране обикновено възниква в случаите, когато в качеството на целева икономическа функция се приема
относителната икономическа ефективност (относителната рентабилност, относителната възвръщаемост, печалбата, отнесена към единица разходи, пределната производителност на производствените фактори, отнесена към тяхната
средна производителност, каквато представлява еластичността на производствения резултат към факторите в производствената функция и т.н.).

ЗАДАЧА НА ИЗПЪКНАЛОТО ПРОГРАМИРАНЕ (problem of the convex
programming) (ки) – във:
двойнствена задача на изпъкналото програмиране.
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИКАТА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО (problem of
the welfare economics) (ки) – във:
оптимизационна задача на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
втора задача на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
първа задача на икономиката на благосъстоянието (в микр.).
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ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ (economic speed
problem) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време).
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИНЦИП
НА МАКСИМУМА (economic speed problem in maximum principle) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума).
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОПТИМИЗИРАНЕ /ОПТИМИЗАЦИЯ/ (economic optimization problem), оптимизационна икономическа задача, – задача за намиране на оптимално икономическо решение, в т.ч. и на оптимално управленско икономическо решение (optimal economic decision) (в
т.ч. и в йерархична многоравнищна икономическа система или нейна подсистема). Да предположим, че g : X → V е икономическа функция, която изобразява (съотнася) произволното икономическо множество X в икономическото
множество V, което е частично или напълно подредено с отношението ≤. Задачата на икономическата оптимизация се състои в следното: дадено е икономическото подмножество X f ⊆ X ; трябва се да се намери такова xˆ ∈ X f , при
което за всички x от X f е валидно, че g ( xˆ ) ≤ g ( x). Икономическото множество
X е множеството на всички икономически решения (all economic decisions
set), а X f е множеството на допустимите икономически решения (feasible
economic decision set) [наричано още допустима област на множеството на
възможните икономически решения (feasible zone of the eventual economic
decision set)]. Функцията g е целевата икономическа функция, а V – множеството на т.нар. икономически плащания. Задачата на икономическата оптимизация се определя от двойката (g, X f). Елементът xˆ ∈ X f , който удовлетворява
отношението g ( xˆ ) ≤ g ( x) за всички x от Xf, е решение на икономическата задача (g, X f). Обикновено икономическата функция g се задава чрез две функции:
P : X → Y и G : X × Y → V, като g(x) = G(x, P(x)), където P(x) е изходната ико114
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номическа функция (output economic function) (), представляваща модел на
управлявания икономически процес (managing economic procese), G – оценъчната икономическа функция (estimation economic function) или още –
функцията на икономическото качество (output quality function). При такава
постановка задачата на икономическата оптимизация е да определи тройката
(P, G, X f) [респ. двойката (P, G), ако X f = X].
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОПТИМИЗИРАНЕ /ОПТИМИЗАЦИЯ/ (economic optimization problem) (ки) – във:
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране;
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране със сепарабелна
целева функция в динамичното програмиране.
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОПТИМИЗИРАНЕ /ОПТИМИЗАЦИЯ/ СЪС СЕПАРАБЕЛНА ЦЕЛЕВА ФУНКЦИЯ (problems of economic
optimization with separable objective function) (ки) – във:
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране със сепарабелна
целева функция.
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ (economic stabilization problem) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо стабилизиране при динамичното
програмиране (същото като задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
задача на оптималното икономическо стабилизиране с ограничено
управление при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (economic stabilization problem in the dynamic
programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо стабилизиране при динамичното програмиране (същото като задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ С ОГРАНИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (economic
stabilization problem with limited control in the dynamic programming) (ки) – във:
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задача на оптималното икономическо стабилизиране с ограничено
управление при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ (economic control
problem) (ки) – във:
задача на икономическото управление в условията на неопределеност
(вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума;
най-добро приближено решение на задачата на икономическото управление (вж. псевдообратна икономическа матрица);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление с фиксирано време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление със свободно време (вж. задача на оптималното икономическо уп-
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равление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време).
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (economic control problem in undetermination) – вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност.
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (economic control problem in the dynamic
programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране.
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО
ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С ФИКСИРАНО ВРЕМЕ (economic
control problem of system with fixed time in dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време.
ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА
МАКСИМУМА (economic control problem in maximum priciple) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
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задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума.
ЗАДАЧА НА КОШИ, О. (Cauchy problem) – задача за намиране на решение
(на интеграла) на диференциално уравнение, което (решение) удовлетворява
някакви начални (първоначално зададени) условия на функционирането на определена система. Обикновено възниква при анализа на процесите в системата,
които се определят от диференциалния закон на нейното движение и от нейните начални условия. Задачата на О. Коши се отличава от граничните (краевите)
задачи по това, че в нея предварително не е указана областта, в което трябва да
се търси решението (макар че в общия случай задачата на О. Коши би могла да
се интерпретира като една от граничните задачи). Често срещани области на
нейното приложение са физиката, инженерното дело, икономиката, теорията
на управлението. Най-простата задача на О. Коши се състои в това, да се намери определена върху полуправата x ≥ x0 функция u(x), която удовлетворява
обикновеното диференциално уравнение от първи ред du/dx = f(x, u) и при x =
x0 приема значението u(x0) = u0, където f е дадена функция. При условия за
непрекъснатост на f за всички x и на непрекъсната диференцируемост на f по u
за първи път твърдението за съществуването на функцията u(x) е доказано през
периода 1820–1830 г. от О. Коши (A. Cauchy) и е обобщена от Е. Пикар (E.
Picard) през 1891–1896 г. Решението на О. Коши се оказва единствено и непрекъснато-зависещо от началните условия. С по-нататъшното развитие на математиката схващанията за задачата на О. Коши далеч надхвърлят първоначалните й обобщения. За обикновени диференциални уравнения от по-висок порядък
d nu
= f (u , u ' , u ( 2) , ..., u ( n −1) ),
n
dx

в началните условия за която освен самата функция участвуват и нейните производни
u ( x0 ) = u 0 , u ′( x0 ) = u 0′ , ..., u ( n −1) ( x0 ) = u 0( n −1) ,

задачата на О. Коши се привежда в посочения по-горе неин стандартен вид за
обикновени диференциални уравнения от първи порядък. За диференциални
уравнения с частни производни задачата на О. Коши значително се усложнява.
Това се обуславя най-вече от многомерността на пространството на независи-
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ЗАДАЧА НА ЛАГРАНЖ, Ж. (Lagrange problem) (ки) – във:
икономическа задача на Лагранж, Ж. (същото като икономическа задача
на оптималното управление на Ж. Лагранж; вж. и задача на О. Болца).
ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (problem of the linear programming) (ки) – във:
двойнствена задача на линейното програмиране;
ограничена икономическа задача на линейното програмиране;
права задача на линейното програмиране (вж. двойнствена задача на
линейното програмиране);
разрешима икономическа задача на линейното програмиране.
ЗАДАЧА НА МАЙЕР, А. (Mayer problem) – вж. задача на О. Болца и икономическа задача на оптималното управление на А. Майер.
ЗАДАЧА НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО ПРОГРАМИРАНЕ (mathematical
programming problem) (ки) – във:
взаимни задачи на математическото програмиране;
класическа икономическа задача на математическото програмиране;
класическа икономическа задача на математическото програмиране без
ограничителни условия;
обща задача на математическото програмиране.
ЗАДАЧА НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО ПРОГРАМИРАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ (mathematical programming problem without limitative
conditions) (ки) – във:
класическа икономическа задача на математическото програмиране без
ограничителни условия.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ (optimal speed problem)
(ки) – във:
икономическа задача на оптималното бързодействие;
икономическа задача на оптималното бързодействие в динамичното
програмиране (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време);
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задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
линейна икономическа задача на оптималното бързодействие (вж.
икономическа задача на оптималното бързодействие);
уравнение на Р. Белман в задачата на оптималното икономическо
бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ В ДИНАМИЧНОТО
ПРОГРАМИРАНЕ (optimal speed problem in the dynamic programming) (ки) –
във:
икономическа задача на оптималното бързодействие в динамичното
програмиране (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ
(optimal economic speed problem) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума)
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ
ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА* (optimal economic speed problem in
maximum principle) – вж. задачи на оптималното икономическо управление
при принцип на максимума.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО СТАБИЛИЗИРАНЕ
(optimal economic stabilization problem) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо стабилизиране при динамичното
програмиране (същото като задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
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задача на оптималното икономическо стабилизиране с ограничено
управление при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО СТАБИЛИЗИРАНЕ
ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ* (optimal economic stabilization
problem in the dynamic programming) – същото като задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО СТАБИЛИЗИРАНЕ
С ОГРАНИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ* (optimal economic stabilization problem with limited control in the
dynamic programming) – вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(optimal economic control problem) (ки) –във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление с фиксирано време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление със свободно време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време);
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
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задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (optimal economic control problem in
dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С ФИКСИРАНИ КРАИЩА НА ТРАЕКТОРИЯТА И СЪС СВОБОДНО ВРЕМЕ* (optimal
economic control problem of system with fixed trajectory boundaries /edges/ and
free time in dynamic programming) – една от разновидностите на задачата на
оптималното икономическо управление, основана върху принципа на икономическата оптималност по Р. Белман, в която управляемият икономически
процес се описва от уравнението x& = f ( x, u ), дясната част на което не зависи
явно от времето. Тук функциите на икономическото поведение на системата
x(t) обикновено са представяни като вектор x = (x1, x2, …, xn) на фазовите икономически параметри (т.е. като фазов икономически вектор), а функциите на
икономическото управление на системата u(t) – като вектор u = (u1, u2, …, ur)
на параметрите на икономическото управление (т.е. като управленски икономически вектор). При това x ∈ E n и u ∈U ⊂ E r , където En е евклидовото икономическо пространство En, а Ω е някаква допустима (отворена или затворена) област на икономическото управление, която от своя страна принадлежи на
пространството Er. Необходимо е да се определи такова допустимо икономи-
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ческо управление u = u(t), което е непрекъсната по части функция на времето и
определя решението на икономическата задача на О. Коши
x& = f ( x, u (t )), x(t 0 ) = x 0 .

Критерий за икономическа оптималност е целевият икономически функционал
T

J (u ) = ∫ F ( x, u )dt ,

(1)

t0

в който скаларната функция F е непрекъсната по съвкупност по отношение на
своите аргументи и е ограничена отгоре. Икономическата задача се състои в
това, щото да се намери такова допустимо икономическо управление, което
привежда системата x& = f ( x, u ) от състоянието
x& = f ( x, u (t )), x(t 0 ) = x 0 ,

в състоянието x1, така че икономическият функционал (1) да достига своето
минимално значение.
За да се изясни начинът на решаването на тази задача (в динамичното
икономическо програмиране), въвеждаме означението
T

I ( x1 ) = min

(2)

u ( s )∈Ω

∫ F ( x(s), u ( s)) ds.
t0

Тогава в съответствие с принципа на икономическата оптималност може да
се конструира изразът
 t0 + δt
I ( x ) = min  ∫ F ( x( s ), u ( s )) ds + min
u ( s )∈Ω 
u ( s )∈Ω
t0 ≤ t < t 0 + δt  t 0
t0 + δt ≤ t < T
1


F
(
x
(
s
),
u
(
s
))
ds
,
∫

t 0 + δt
T

в резултат на което е валидно

(3)

I ( x1 ) =

min

u ( s )∈Ω
t0 ≤ t < t0 +δt

t0 +δt

 ∫ F ( x( s ), u ( s )) ds + 
 t0
.


+ I ( x(t 0 + δt )



Тъй като в този израз x(t) е решение на икономическата задача на О. Коши, то
елементите xi(t0 + δt) на вектора x(t0 + δt) могат да бъдат преобразувани така:
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където fi е i-тият елемент на вектора f. Ето защо
n 
∂I ( x) 
I ( x(t 0 + δt )) = I ( x(t 0 )) + ∑ 
f i ( x(t 0 ), u (t 0 ))δt + o(δt )

∂
x
i =1 
i  x = x ( t0 )

и тогава съотношението (3) може да се запише във вида
I ( x 0 ) = min

u ( s )∈Ω
t0 ≤ s < t0 + δt

t0 +δt
 ∫ F ( x( s ), u ( s ))ds + I ( x(t 0 )) +
 t0


n  ∂I ( x ) 
+∑
f
(
x
(
t
),
u
(
t
))
δ
t
+
o
(
δ
t
)
.
i
0
0
1

i =1  ∂xi  x = x ( t )

0

Тъй като величината I(x(t0)) = I(x0) не зависи от операцията минимизиране,
затова в дясната част на последното равенство тя може да бъде изнесена извън
знака на тази операция. В резултат на това и след разделяне на двете части на
равенството с δt се получава, че
min

u ( s )∈Ω
t 0 ≤ s < t 0 +δt

 1 t0 +δt
 ∂I ( x 0 )
 o2 
0

F
(
x
(
s
),
u
(
s
))
ds
+
,
f
(
x
,
u
(
t
))

0 
∫

 + δt  = 0,
δ
t
∂
x
 t0




където
∂I ( x 0 )  ∂I ( x 0 ) ∂I ( x 0 )
∂I ( x 0 ) 
=
,
, ...,
,
∂x
∂
x
∂
x
∂
x
1
2
n 


Като се има пред вид, че в качеството на t0 може да се вземе произволен момент от времето t и че съответствуващата му начална точка x(t) на икономическата траектория x = x(τ), t ≤ τ ≤ t0, също може да бъде избрана произволно,
то като резултат последното получено равенство при граничен преход δt → 0
приема вида
F ( x(t ), u (t )) +




min   ∂I ( x(t ))
 = 0.

u ( s )∈U + 
,
f
(
x
(
t
),
u
(
t
))

  ∂x



Тъй като x(t) е произволна начална точка, новото равенство може да се запише
и във вида
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 ∂K ( x)

min  F ( x, u ) + 
, f ( x, u )  = 0,
u ( s )∈Ω 
 ∂x


т.е. да се разглежда като уравнение по отношение на неизвестните u и I(x). В
съответствие с (2) уравнението (4) трябва да се решава при отчитане и на условието I(x1) = 0. Изразът (4) е уравнение на Р. Белман в задача на оптималното икономическо управление със свободно време* (Bellman equation
of optimal economic control problem with free time). При икономически системи,
управленският процес в които е с фиксирано време, разгледаният тук подход е
неприложим, тъй като тогава не може да бъде използван принципът на икономическата оптималност (т.е. при зададени гранични икономически състояния
той е приложим само в условията на нефикисирано време). Освен това трябва
да се има предвид, че системата x& = f ( x, u ) е автономна и следователно подинтегралната функция F в критерия за оптималност (1) не зависи от времето.

Икономическата задача за оптималното бързодействие в динамичното програмиране
Обсъжданата в настоящата статия икономическа задача на оптималното бързодействие в динамичното програмиране (optimal economic speed
economic problem in the dynamic programming) е частен случай на уравнението
на Р. Белман (4) в задача на оптимално икономическо управление с фиксирани
краища и свободно време. Приема се, че в критерия за икономическа оптималност (1) F = 1 и затова задачата се състои в това, да се приведе икономическата
система от състоянието x0 в състоянието x1 за най-кратко време. Означаваме
оптималното време за преминаването (икономическия преход) от точката x в
точката x1 с T(x), така че T(x) представлява функцията на Р. Белман в разглеждания случай. По-нататък ще се използва означението v(x) = – T(x). Тогава
уравнението на Р. Белман в задачата на оптималното икономическо бързодействие* (Bellman equation of optimal economic speed problem), аналогично
на (4) и при положение че F = 1, е
  ∂v( x)

min − 
, f ( x, u )  = −1.
u ( s )∈Ω   ∂x


По такъв начин във всяка точка x (където x е различно от x1) са изпълнени условията
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 ∂v( x)

, f ( x, u )  ≤ 1,

 ∂x


и v(x1) = 0 (аналогично на посоченото по-горе условие I(x1) = 0). При това в (5)
равенството се достига при оптимално икономическо управление u* = u(t) и
при съответствуващата му оптимална икономическа траектория x* = x(t). Този
извод идва от необходимото условие за икономическа оптималност, което
следва от уравнението на Р. Белман в зависимостта I(x1) = 0, приложена към
частния случай на икономическото бързодействие.
Същият резултат може да се формулира и по следния начин. Ако икономическата система x& = f ( x, u ) може да се приведе оптимално по бързодействие
от всяка икономическа точка x ∈ E n в зададена икономическа точка x1 и при
това функцията v(x) = – T(x) е непрекъснато диференцируема, тогава
(6)

(7)

B ( x, u ) ≤ 1

при x ≠ x1 и всички u ∈U ,
B ( x, u ) = 1 при всеки процес на

оптимално икономическо управление ( x(t ), u (t )),

където
(8)

 ∂v( x)
 n ∂v( x)
B ( x, u ) = 
, f ( x, u )  = ∑
f ( xi , u ).
∂
x
∂
x

 i =1
i

За да се придаде форма, която е удобна за използване, предполагаме, че икономическите функции fi (x, u), i = 1, 2, …, n, в уравненията x& = f ( x, u ) имат
непрекъснати първи производни, а икономическата функция v(x) е два пъти
непрекъснато-диференцируема, т.е. че производните
∂ 2 v( x)
, i, k = 1, 2, ..., n,
∂xk ∂xi

са непрекъснати.
Фиксираме моментите от времето t0 и t1 на процеса на оптималното икономическо управление (x(t), u(t)), при който се извършва преход от състоянието x0 в състоянието x1. Тогава функцията B(x, u(t)) е непрекъснатодиференцируема по отношение на фазовата икономическа променлива x
[сравнете с (8)] и затова има място изразът
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n
∂B( x, u (t )) n ∂ 2 v
∂v ∂f ( x, u (t ))
=∑
f i ( x, u (t )) + ∑
.
, ..., n, k = 1, 2.
∂xk
∂
x
∂
x
∂
x
∂
x
i =1
k =1
i
k
i
k

Предполага се също, че икономическата функция B(x, u(t)) е непрекъснатодиференцируема по отношение на x1, x2, …, xn в околностите на точката x =
x(t), t0 < t1, като при това са валидни и условията (6) и (7). От тези условия
следва, че функцията B(x, u(t)) достига своя максимум в точката x = x(t) и че
следователно
∂B ( x, u (t ))
= 0, i, k = 1, 2, ..., n.
∂xk

Тогава изразът (9) приема вида
n

(10)

∑
i =1

n
∂ 2 v( x(t ))
∂v( x(t )) ∂f i ( x(t ), u (t ))
f i ( x(t ), u (t )) + ∑
.
= 0.
∂xi ∂xk
∂
x
∂
x
k =1
i
k

От друга страна
n
d  ∂v( x(t ))  n ∂ 2 v( x(t ))
∂ 2 v( x(t ))

=∑
x& (t ) = ∑
f i ( x(t ), u (t )), k = 1, 2, ..., n.
dt  ∂xk  i =1 ∂xi ∂xk
i =1 ∂xi ∂x k

Това дава възможност, след като се въведе означението

χ i (t ) =

∂v( x(t ))
, i = 1, 2, ..., n,
∂xi

съотношенията (10) да се запишат във вида
n

(11)

χ& (t ) = −∑ χ i (t )
i =1

∂f i ( x(t ), u (t ))
= 0, k = 1, 2, ..., n.
∂xk

Ако освен това се въведе и означението
n

(12)

H ( χ , x, u ) = ∑ χ i (t ) f i ( x, u ),
i =1

тогава уравнението x& = f ( x, u ) може да се запише във вида
x&i = −

∂H ( χ , x, u )
, i = 1, 2, ..., n.
∂χ i
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическите съотношения (11) могат да се разглеждат като уравнения
по отношение на неизвестните χ1, χ2, …, χn:
(13)

χ& k = −

∂H ( χ , x, u )
, k = 1, 2, ..., n,
∂xk

които са определени в процеса на оптималното икономическо управление (x(t),
u(t)), а на условията (7) и (8) може да се придаде формата
H ( χ (t ), x(t ), u (t )) ≤ 1, i = 1, 2, ..., n, при всички u ∈ v,

където x(t) е оптималната фазова икономическа траектория (съставена от икономическите екстремали), а χ(t) се определя от (11), и освен това
(14)

H ( χ (t ), x(t ), u (t )) = max H ( χ (t ), x(t ), u ) = 1.
u ∈U

Като се комбинира динамичното икономическо програмиране с принципа на
максимума в икономиката, полученият по-горе резултат може да се формулира
още по следния начин. Приемаме, че съществува процесът на оптималното
икономическо управление (x(t), u(t)). Тогава съществува такава икономическа
функция χ(t), щото (а) функциите x(t), u(t) и χ(t) удовлетворяват уравненията
(12) и (13); (б) икономическата функция H (χ(t), x(t), u), разглеждана като функция на икономическото управление u, удовлетворява условието за икономическия максимум (14), което осигурява оптималното икономическо бързодействие.

ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С ФИКСИРАНО ВРЕМЕ* (optimal economic control problem of system with fixed time in dynamic
programming) – една от разновидностите на задачата на оптималното икономическо управление, основана върху принципа на икономическата оптималност по Р. Белман. Във всяка задача на оптималното икономическо управление двете основни групи функции на времето, които участвуват в икономическото управление са функциите на икономическото поведение на системата
x(t), обикновено представяни като вектор x(t) = (x1(t), x2(t), …, xn(t)) на фазовите икономически параметри (т.е. като фазов икономически вектор), и функциите на икономическото управление на системата u(t), обикновено представяни
като вектор u(t) = (u1(t), u2(t), …, un(t)) на параметрите на икономическото управление (т.е. като управленски икономически вектор). В своята общност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двойката (x(t), u(t)) представлява процесът на икономическото управление,
осъществяващ се в системата на икономическото управление. Фазовият икономически вектор x е зададен в евклидовото икономическо пространство En
(така че x ∈ E n ), а управленският икономически вектор u – в някаква допустима (отворена или затворена) област на икономическото управление Ω, която от
своя страна принадлежи на пространството Er (така че u ∈ Ω ⊂ E r . ) Предполагаме, че според задачата на оптималното икономическо управление при
динамично програмиране в система с фиксирано време в системата на икономическото управление се извършва управляем икономически процес*
(dirigible /managed/ economic process), който се описва от уравненията
x& = f ( x, u , t ), t 0 < t < T .

Те са диференциалните уравнения на икономическото движение. Векторфункцията на икономическото движение f = (f1, f2, …, fn) и допустимото икономическо управление u = u(t) са такива, че на всяко управление, отговарящо
на горните условия, съответствува единствено решение x = x(t) на икономическата задача на О. Коши* (Cauchy economic problem)
x& = f ( x, u (t ), t ), x(t 0 ) = x 0 ,

със зададени начални икономически условия. Качеството на процеса на икономическото управление в задачата с фиксирано време се характеризира с целевия икономически функционал
T

(1)

J (u , t 0 ) = ∫ F ( x, u , t )dt + Φ ( x(T )),
t0

в който скаларните функции F и Φ са непрекъснати по съвкупност по отношение на своите независими променливи и са ограничени отдолу. Процесът на
икономическо управление (x(t), u(t)), в който целевият икономически функционал (1) достига своя минимум (в общия случай – своя оптимум), е процес на
оптималното икономическо управление (optimal economic control process).
[Ако целевият икономически функционал (1) трябва да достига своя максимум, тогава скаларните функции F и Φ са ограничени отгоре.]
Според принципа на икономическата оптималност по Р. Белман (който е
основен за задачата на динамичното икономическо програмиране) процесът на
оптималното икономическо управление (x(t), u(t)), t0 < t < T, в системата
x& = f ( x, u , t ) притежава това свойство, че за всеки произволен момент от вре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мето t = τ, t0 ≤ τ < T, процесът на икономическо управление (x(t), u(t)), τ < t < T,
остава оптимален по критерия
T

J (u ,τ ) = ∫ F ( x, u , t ) dt + Φ ( x(T )),
τ

независимо от това по какъв начин системата x& = f ( x, u , t ), t 0 < t < T , е приведена в икономическото състояние x(τ), и е зависимо само от това състояние
x(τ).

Извеждане на уравнението на Р. Белман в задачата с фиксирано време
За да се приложи принципът на икономическата оптималност при решаването на разглежданата задача на оптималното икономическо управление със
зададени начални условия (като икономическа задача на О. Коши) и с фиксирано време, се използва функцията на Р. Белман (функцията на оптималното
икономическо поведение)
T

K ( x, t ) = min  ∫ F ( x(τ ), u (τ ),τ )dτ + Φ ( x(T )).
u ∈Ω

t ≤τ ≤T  t

(2)

В рамките на (2) в частност е валидна зависимостта K(T, x) = Φ(x(T)). Като цяло от определението (2) на функцията на оптималното икономическо поведение следва, че
T
t +δt

K ( x, t ) = min  ∫ F ( x(τ ), u (τ ),τ )dτ + ∫ F ( x(τ ), u (τ ),τ )dτ + Φ ( x(T ) =
u ∈Ω
t +δt

t ≤τ ≤ T  t

T


= min  F ( x(t ), u (t ), t )δτ + Φ ( x(T )) + ∫ F ( x(τ ), u (τ ),τ )dτ + o(δt ),
u ∈Ω
t +δt

t ≤τ ≤ T 

където
o(δt )
→ 0 при δt → 0.
δt

Като се вземе под внимание принципът на икономическата оптималност по Р.
Белман, горното съотношение може да се запише във вида
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K ( x, t ) = min  F ( x(t ), u (t ), t )δτ + o(δt ) +
u ( t )∈ Ω
t ≤τ < t +δt 
 T

+ min  ∫ F ( x( s ), u ( s ),τ )ds + Φ ( x(T ).
u ( s )∈Ω

t +δt ≤ s < T  t +δt

В съответствие с (2) същият израз се записва още и като
K ( x, t ) =

(3)

= min {F ( x(t ), u (t ), t )δτ + o(δt ) + K ( x(t + δt ), t + δt )}.
u (τ )∈Ω
t ≤τ < t +δt

Предположението е, че x(t) е решение на уравнението на икономическото
движение x& = f ( x, u , t ), t 0 < t < T , което съответствува на икономическото управление u(t). Затова, след като се положи x(t + δt ) = x(t ) + δx(t ), се стига до
израза
δx(t ) = x& (t ) + o(δt ) =

(4)

= f ( x(t ), u (t ), t )δt + o1 (δt ),

където
o1 (δt )
→ 0 при δt → 0.
δt

Да предположим също, че функцията на оптималното икономическо поведение K(x,t) е непрекъснато-диференцируема по съвкупност на своите аргументи. Тогава
K ( x(t + δt ), t + δt ) = K ( x(t ) + δx(t ), t + δt ) =
(5)

= K ( x(t ), t ) +

n
∂K ( x(t ), t )
∂K ( x(t ), t )
δt + ∑
[δxi (t ) + o2 (δx, δt )],
∂t
∂xi
k =1

където
o2 (δx, δt )
→ 0 при r → 0, r 2 = δt 2 + | δx |2 .
r

От изразите (4) и (5) се получава, че
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------K ( x(t + δt ), t + δt ) = K ( x(t ) + δx(t ), t + δt ) =
(6)
∂K ( x(t ), t )
 ∂K

= K ( x(t ), t ) +
δt + 
, f ( x(t ), u (t ), t )  δt + o3 ,
∂t
 ∂x


където o3 като величина има същия порядък, като този на o2, а изразът в последните скоби на (6) е скаларно произведение на вектори. Като се отчете положението, че икономическата функция K(x, t) не зависи от операцията максимизиране, тогава от (3) и (6) следва, че
−

(7)


∂K ( x(t ), t )
= min  F ( x(t ), u (t ), t )δt +
u ( t )∈ Ω
∂t



 ∂K ( x(t ), t )

, f ( x(t ), u (t ), t ) δt + o4 .
+
∂x




Двете части на (7) се разделят на δt, като се извършва и граничен преход при δt
→ 0. Величината o4 зависи от δt и δx. В съответствие с (3) обаче |δx| → 0 при δt
→ 0. Ето защо
o4 (δx, δt )
→ 0 при δt → 0.
δt

Горните преобразувания показват, че при граничен преход при δt → 0 от
(7) се получава съотношението
(8)

−


∂K ( x(t ), t )
 ∂K ( x(t ), t )

== min  F ( x(t ), u (t ), t ) + 
, f ( x(t ), u (t ), t ) .
u ( t )∈ Ω
∂t
∂x




В този израз t е произволен фиксиран момент от времето от отрязъка [t0, T], а
x(t) е решение на уравнението
x& = f ( x, u , t ), t 0 < t < T ,

към този момент, което съответствува на икономическото управление u(t). Началното значение на решението може да бъде в произволен момент от времето,
в т.ч. и в t0. Наред с това началната точка на оптималната фазова икономическа
траектория също може да се избере произволно. Затова (8) може да се представи във вид на уравнение по отношение на неизвестните функции на икономическото управление u(t) и на оптималното икономическо поведение K(x, t):
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(9)


∂K ( x, t )
 ∂K ( x, t )

= min  F ( x, u , t ) + 
, f ( x, u, t ) .
u ∈Ω
∂t
 ∂x



То е уравнение на Р. Белман в задача на оптималното икономическо управление с фиксирано време* (Bellman equation of optimal economic control
problem with fixed time).

Решаване на уравнението на Р. Белман в задачата с фиксирано време
Уравнението на Р. Белман с фиксирано време (9) е изведено при предположението че процесът на икономическото управление (x(t), u(t)) е оптимален.
Затова уравнението на Р. Белман определя необходимите условия за икономическата оптималност. Приемаме, че задачата на оптималното икономическо
управление за уравнение
x& = f ( x, u (t ), t ), x(t 0 ) = x 0 ,

и с критерий на икономическа оптималност (1) има решение, като процесът на
оптималното икономическо управление е (x(t), u(t)). Тогава уравнението на Р.
Белман се решава по следния начин. Най-напред определяме функцията на
икономическото управление u от условията за минимума в дясната част на
уравнението (9). В резултат на това представяме функцията на икономическото управление във вида
 ∂K 
u = u  x,
, t .
∂
x



Заместваме я в дясната част на (9) и получаваме уравнението на Р. Белман във
вида
−

∂K

 ∂K    ∂K
 ∂K  
= F  x, u  x,
, t , t  + 
, f ( x, u  x,
, t , t ) ,
∂t
 ∂x    ∂x
 ∂x  


Решаваме го с отчитане на граничното условие K(T, x) = Φ(x(T)) при фиксирано време и предполагаме, че неговото решение е K = K(x, t). Това решение се
замества във функцията на икономическото управление
 ∂K 
u = u  x,
, t ,
 ∂x 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в резултат на което се получава функцията u = uˆ ( x, t ). Заместваме тази функция
в уравнението
x& = f ( x, u (t ), t ), x(t 0 ) = x 0 ,

като отчитаме и началните икономически условия, определящи процеса на оптималното икономическо управление (x(t), u(t)). В резултат на това се получава
нееднозначната в общия случай функция на фазовата икономическа траектория x = xˆ ( x, t ). Тогава заедно с икономическото управление u = uˆ ( x, t ) може да
се определи цялото семейство от процеси на икономическото управление
(xˆ (t ), uˆ (t ) ). От начина, по който беше изведено уравнението на Р. Белман,
следва, че процесът на оптималното икономическо управление (x(t), u(t)) е
включен в семейството ( xˆ (t ), uˆ (t ) ). В този смисъл трябва и да се разбира уравнението на Р. Белман, което, приложено към оптималните икономически процеси, представлява необходимо условие за икономическа оптималност в задачата на икономическото управление в система с фиксирано време.

ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА (optimal economic control problem in
maximum priciple) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА ЗА СИСТЕМИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ* (optimai economic control problem in maximum priciple for systems
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------with distributed parameters). В общия случай оптималното икономическо управление не удовлетворява принципа на максимума на Л. С. Понтрягин за икономически системи с разпределени параметри (математически те се моделират
чрез диференциални уравнения с частни производни). През 60-те години на
ХХ-ия век обаче руският учен А. И. Егоров доказва, че за отделни класове системи с разпределени (разсредоточени) параметри принципът на максимумът е
приложим. Той построява и решава редица задачи от такъв тип, която в настоящата задача е адаптирана за областта на икономическите системи. Тук се разглежда задача на оптималното икономическо управление при принцип на
максимума за системи с разпределени параметри, управляемият икономически процес в която се моделира с помощта на хиперболични диференциални
уравнения при наличието на характеристични данни (това е т.нар. задача на Е.
1
Гурс и Г. Дарбу).
1

Относно постановките на А. И. Егоров за прилагането на принципа на максимума за
системи с разпределени параметри вж.: Егоров, А. И. Оптимальное управление системами с распределенными параметрами и некоторые задачи теории инвариантности. – Известия АН СССР, 1966, т. 26, № 6, с. 1205-1260; Егоров, А. И. Оптималъное
управление тепловыми и дифузионными процессами. Издательство “Наука”, М.,
1978.

Приемаме, че в посочената задача на принципа на максимума за икономическа система с разпределени параметри управляемият икономически процес
има две независими променливи и се описва със системата от уравнения
(1)

z ixy = f i ( z1 , z 2 , ..., z n , z1x , z 2 x , ..., z nx , z1 y , z 2 y , ..., z ny , x, y ),
i = 1, 2, ..., n, 0 < x < X , 0 < y < Y ,

където:
z е зависимата икономическа променлива (фазовата икономическа координата), която представлява изходното поведение на икономическата система;
x и y – независимите икономически променливи (в задачите за икономически системи със съсредоточени параметри тяхната роля се изпълнява от
времето t);
fi – два пъти непрекъснато-диференцируеми по съвкупност на своите аргументи икономически функции;
u = u(x, y) = (u1(x, y), (u2(x, y), …, (ur(x, y)) – функции на допустимите икономически управления, които са непрекъснати по части и приемат значения в
отворена или в затворена икономическа област U ⊆ E r .
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На всяко допустимо икономическо управление се поставя в съответствие
икономическата вектор-функция на икономическото поведение z(x, y) = (z1(x,
y), (z2(x, y), …, (zn(x, y)), която задоволява уравненията (1) почти в цялата икономическа област на определение Q = {0 < x < X, 0 < y < Y} (непрекъсната в
затворената област Q ), а на нейните граници задоволява условията

(2)

z i (0, y ) = ϕ i 0 ( y ), z i ( x,0) = ϕ i1 ( x), i = 1, 2, ..., n.

С φi0(y) и φi1(x) тук са означени непрекъснато-диференцируеми в областта Q
икономически функции, които удовлетворяват т.нар. условия за икономическо съгласуване* (economic conforming /concordnce/ condition). При посочените
условия на разглежданата задача на всяко допустимо икономическо управление отговаря единствена икономическа функция z(x, y), която е решение на задачата на Е. Гурс и Г. Дарбу (1) и (2) в икономиката (в качеството й на гранична икономическа задача).
В рамките на същите тези условия могат да бъдат разграничени два случая. Първият случай е налице, когато линията на разрива на функцията на
икономическото управление* (saltus /discontinuity/ line of economic cotrol
function) u(x, y), означена с Γ, е успоредна на една от осите на координатите x
или y. Тогава граничната икономическа задача (1) и (2) се разпада на две аналогични задачи, разположени в икономическите области, които са гранични по
линията Γ. Чрез последователното решаване на тези две задачи се определя
решението на изходната икономическа задача. Това решение е непрекъснато в
икономическата област Q = {0 < x < X, 0 < y < Y} и освен това има навсякъде
непрекъснати производни zx, zy и zxy (но не и по линията на разрива на икономическото управление). Вторият случай е налице тогава, когато линията на
разрива Γ на икономическото управление u(x, y) не съвпада с характеристиката
на икономическата система (1) на никакъв отрязък, който различен от нула.
Тогава решението на граничната икономическа задача (1) и (2) е тази функция
z(x, y), която удовлетворява уравнението (1) извън разривната линия Γ по условията (2), а върху Γ тя е непрекъсната и отговаря на всякакво условие за
∂z
∂z
гладкост, като например
= + върху Γ, където n ± е направлението на
−
∂n
∂n
икономическата нормала, изчислено откъм различните страни на линията Γ на
разрива на икономическото управление.
По-нататък се предполага, че на всяко допустимо икономическо управление съответствува единствено решение z(x, y) на икономическата задача (1) и
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(2). Критерият за икономическа оптималност е целевият икономически функционал
n

K = ∑ Ai zi ( X , Y ),

(3)

i =1

където Ai, i = 1, 2, …, n, са зададени реални постоянни икономически величини.
Постоянни са и величините A и B. Като се използват на посочените изследвания на А. И. Егоров върху управлението на системите изобщо, тук се разглеждат някои частни случаи, когато задачата на оптималното икономическо управление изисква да бъде намерен минимумът на целевия икономически функционал (3) чрез решението на задачата на Е. Гурс и Г. Дарбу (1) и (2).
Първи частен случай. При него трябва да се изведе допустимото икономическо управление в задачата (1) и (2), при което целевият икономически
функционал
J = ∫∫ f 0 ( z , z x , z y , u , x, y ) dz dy
Q

достига най-малкото си значение, където z = z(x, y) е решение на задачата (1) и
(2), а zx = (z1x, z2x, …, znx) и zy = (z1y, z2y, …, zny). Въвеждаме нова икономическа
функция z0(x, y) посредством съотношенията
z 0 xy = f 0 ( z , z x , z y , u , x, y ), z 0 (0, y ) = z 0 ( x,0) = 0.

(4)

Тогава критерият за икономическа оптималност J може да се представи във
вида J = z0(X, Y), който е определен върху икономическите вектор-функции
{z0, z1, z2, …, zn}, зададени чрез системата от съотношения (1), (2) и (4).
Втори частен случай. При него трябва да се минимизира целевият икономически функционал J = R(z1(X, Y), z2(X, Y), …, zn(X, Y)), където R е четирикратно непрекъснато-диференцируема икономическа функция. Избираме едно
конкретно допустимо икономическо управление и намираме съответствуващото му решение z(x, y) на икономическата задача, описана чрез зависимостите
(1) и (2). После въвеждаме спомагателната икономическа функция z0(x, y) =
R(z1(x, y), z2(x, y), …, zn(x, y)). Тя може да се определи въз основа на уравнението
n ∂R ( z , z , ..., z )
∂ 2 R ( z1 , z 2 , ..., z n )
1
2
n
= ∑∑
z ix z jy + ∑
f i ( z , z x , z y , u , x, y )
∂z i ∂z j
∂zi
i =1 j =1
i =1
n

(5) z 0 xy

n
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и от допълнителните условия
z 0 (0, y ) = R( z1 (0, y ), z 2 (0, y ), ..., z n (0, y )),

(6)

z 0 ( x,0) = R( z1 ( x,0), z 2 ( x,0), ..., z n ( x,0)),

като при това икономическият функционал J може да се запише във вида J =
z0(X, Y). Той е определен върху икономическите вектор-функции {z0, z1, z2, …,
zn}, зададени чрез системата от съотношения (1), (2), (5) и (6).
Трети частен случай. При него критерият за оптималност на икономическия процес, моделиран чрез граничната икономическа задача (1) и (2), е целевият икономически функционал
X

J=

∫ f 0 ( z1 ( x, Y ), z 2 ( x, Y ), ..., z n ( x, Y ),

z1x ( x, Y ), z 2 x ( x, Y ), ..., z n x( x, Y )) dx.

0

Избираме конкретно икономическо управление u(x, y), намираме съответствуващото му решение z(x, y) = (z1(x, y), z2(x, y), …, zn(x, y)) на задачата (1) и (2) и
въвеждаме спомагателната икономическа функция
x

z 0 ( x, y ) = ∫ f 0 ( z1 ( x, y ), z 2 ( x, y ), ..., z n ( x, y ),
0

z1x ( x, y ), z 2 x ( x, y ), ..., z n x( x, y )) dx.

Последната икономическа функция можем да определим, като се използват
уравнението
∂f 0 ( z ( x, y ), z x ( x, y ), x)
ziy +
∂zi
i =1
n

z 0 xy = ∑
(7)

∂f 0 ( z ( x, y ), z x ( x, y ), x)
f i ( z ( x, y ), z x ( x, y ), z y ( x, y ), u ( x, y ), x, y )
∂z ix
i =1
n

+∑

и допълнителните икономически условия
x

(8)

z 0 (0, y ) = 0, z 0 ( x,0) = ∫ f 0 (ϕ1 ( x), ϕ1′ ( x), x) dx.
0

Това позволява целевият икономически функционал J да се представи във вида
J = z0(X, Y). Той е определен върху икономическите вектор-функции {z0(x, y),
z1(x, y), z2(x, y), …, zn(x, y)}, които са еднозначно изведени от системата от съ-
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отношения (1), (2), (7) и (8). Подобен резултат ще получи и ако като критерий
за икономическа оптималност се използва целевият икономически функционал
Y

J = ∫ f 0 ( z ( X , y ), z y ( X , y ), y ) dy.
0

Горните три частни случая показват, че задачата за минимизиране на целевия икономически функционал (3) обхваща широк кръг от задачи на оптималните икономически процеси, които се описват от изразите (1) и (2). За да
можем да формулираме необходимите условия за икономическа оптималност
в разглежданата задача, въвеждаме означението p = {z1, z2, …, zn, z1x, z2x, …, znx,
z1y, z2y, …, zny}, както и спомагателната икономическа функция
n

H ( x, y, v, p, u ) = ∑ vi f i ( x, y, z , z x , z y , u ).

(9)

i =1

Икономическите функции v1, v2, …, vn се определят с помощта на уравненията
(10)

vixy =

∂H ( x, y, v, p, u ) d  ∂H ( x, y, v, p, u )  d  ∂H ( x, y, v, p, u ) 
 −
− 


∂zi
dx 
∂zix
∂z iy
 dy 


и на допълнителните условия

(11)

∂H (v( x, Y ), p ( x, Y ), u ( x, Y ), x, Y )

v
(
x
,
Y
)
=
−
,
ix

∂
z

iy

v ( X , y ) = − ∂H (v( X , y ), p ( X , y ), u ( X , y ), X , y ) ,
 iy
∂zix

(12)

vi ( X , Y ) = − Ai , i = 1, 2, ..., n,

където Ai са постоянни, които влизат в целевия икономически функционал (3).
Условията (11) са система от 2n линейни обикновени диференциални уравнения по отношение на 2n неизвестни v1(x, Y), v2(x, Y), …, vn(x, Y), v1(X, y), v2(X,
y), …, vn(X, y), която система, заедно с условията (12), еднозначно определя
тези икономически функции при зададени u(x, y) и z(x, y). В общия случай в
дясната част на уравненията (10) влизат производните zixx и ziyy. За да се осигури съществуването на тези производни, се предполага, че
n

n

n

n

j =1

k =1

f i = ∑ ∑ aijk ( x, y, z ) z jx z ky + ∑ bij ( x, y, z ) z jx + ∑ cik ( x, y, z ) z ky + d i ( x, y, z ),
j =1 k =1
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където икономическите функции aijk, bij, cik и di са два пъти непрекъснатодиференцируеми по отношение на x и y и два пъти непрекъснатодиференцируеми по съвкупност по отношение на останалите си аргументи.
При изпълнението на тези условия граничните икономически задачи (9) –
(12) са еднозначно разрешими при всяко допустимо икономическо управление
u(x, y) със съответствуващото му решение z(x, y) на задачата, представена от
(1) и (2). Затова можем да твърдим, че икономическото управление u ( x, y )
удовлетворява условието за икономическия максимум, ако за всяко допустимо
икономическо управление u(x ,y) е валидно неравенството

∫∫ [ H ( p( x, y), u ( x, y), x, y ) − H ( p( x, y ), u ( x, y ), x, y ) dx dy ≥ 0,
Q

където z(x, y) и v(x, y) са решения на икономическите задачи (1), (2) и (9) – (12)
при u = u ( x, y ). От това следва твърдението за принципа на максимума в задачите за икономически системи с разпределени параметри: за да бъде допустимото икономическо управление u = u ( x, y ) оптимално в задачата (1) – (3), е
необходимо (а в случай на линейност по z и u на икономическите функции fi, i
= 1. 2/ …, n, и достатъчно), щото то да удовлетворява условието на максимума.

ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С
НЕФИКСИРАНО ВРЕМЕ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА* (optimal
economic control problem with non-fixed time in maximum principle) – вж. задачи
на оптималното икономическо управление при принцип на максимума.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С
ПОДВИЖНИ ГРАНИЦИ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА* (optimal
economic control problem with moving boudares in maximum principle) – задача
на оптималното икономическо управление, специфичното за която е, че краищата на траекторията на управляемата икономическа подсистема не са фиксирани предварително, а принадлежат на някакво зададено множество от фазовото икономическо пространство (на фазовото пространство на икономическата система), което е евклидово икономическо пространство. Това множество обикновено приема формата на някаква икономическа хиперповърхнина
или икономическа хиперравнинна (вж. вж. икономическа хиперповърхнина),
принадлежащи на евклидовото икономическо пространство En.
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Управляемият икономически процес в задачата на оптималното икономическо управление с подвижни граници при принцип на максимума се моделира
от уравнението x& = f ( x, u ), където
x = ( x1 , x2 , ..., xn ) ∈ E n ,
f = ( f1 , f 2 , ..., f n ),
u = (u1 , u2 , ..., ur ) ∈ U ⊆ E r ,

а U е отворена или затворена допустима област на икономическите управления. За допустими икономически управления се смятат непрекъснатите по части функции u = u(t), приемащи значения в U, с точки на разрив от първи род.
Зададени са също така и непресичащи се гладки икономически многообразия
M0 и M1 съответно с размерности m0 и m1 в евклидовото икономическо пространство En. Критерият за икономическа оптималност е представен от целевия
икономически функционал
t1

(1)

J (u ) = ∫ f 0 ( x, u ) dt ,
t0

в който моментът от времето t1 не е предварително зададен, а икономическата
функция f0(x, u), както и елементите на икономическата вектор-функция f, са
непрекъснато-диференцируеми по съвкупност на своите аргументи. Поставената на разглеждане задача на оптималното икономическо управление се състои в следното: да се намери допустимото икономическо управление u = u(t),
което превежда фазовата точка на икономическата система
a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn = b1 ,
a21 x1 + a22 x2 + ... + a2 n xn = b2 ,
−−−−−−−−−−−−−−−
a k1 x1 + ak 2 x2 + ... + akn xn = bk

от някакво състояние x 0 ∈ M 0 , което не е зададено предварително, в някакво
състояние x1 ∈ M 1 , което също не е зададено предварително, но така, че функционалът (1) да приема най-малкото си значение. Тази задача би се редуцирала
в задача с фиксирани начална и крайна точка, ако икономическите многообразия M0 и M1 се сведат до икономически точки. За да се реши задачата за оптималното икономическо управление с подвижни граници, трябва да се вземат
под внимание разгледаните по-долу допускания, зависимости и съотношения.
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подвижни граници и че xˆ (t ) е съответствуващата му оптимална траектория на
икономическото поведение на системата, като x0 и x1 са началната и крайната
точка на тази траектория, т.е. x 0 = xˆ (t 0 ) и x1 = xˆ (t1 ), което означава, че
x 0 ∈ M 0 и x1 ∈ M 1 . Тъй като uˆ (t ) е оптимално икономическо управление в задача с подвижни граници, то е оптимално и в задачата с фиксирани начално и
крайно значение, т.е. x(t0) = x0 и x(t1) = x1. Следователно икономическото управление uˆ (t ) и икономическата траектория xˆ (t ) трябва да задоволяват принципа на максимума като необходимо условие за икономическа оптималност.
Затова при решението на задачата с фиксирани краища на икономическата
траектория тези условия предоставят пълната система от съотношения за определянето на неизвестните икономически величини. За постигането на пълнотата от условия на принципа на максимума е необходима допълнителна информация за определянето на икономическите точки xˆ (t 0 ) и xˆ (t1 ). Предполага
се, че тези точки принадлежат на икономическите хиперповърхнини M0 и M1
съответно с размерности m0 и m1. От своя страна това означава, че съществуват
такива непрекъснато-диференцируеми икономически функции

ϕi0 ( x), i = 1, 2, ..., n − m0 ,
ϕ 1j ( x), j = 1, 2, ..., n − m1 ,
при които икономическите хиперповърхнини M0 и M1 са зададени съответно с
уравненията

ϕ i0 ( x) = 0, i = 1, 2, ..., n − m0 ,
ϕ 1j ( x) = 0, j = 1, 2, ..., n − m1.
Тогава координатите xˆi (t 0 ) на вектора xˆ (t 0 ) и координатите xˆi (t1 ) на вектора
xˆ (t1 ) трябва да бъдат свързани съответно със съотношенията
(2)

ϕ i0 ( xˆ (t 0 )) = 0, i = 1, 2, ..., n − m0 ,
 1
ϕ j ( xˆ (t1 )) = 0, j = 1, 2, ..., n − m1 .

По такъв начин в задачата с фиксирани крайни точки на оптималната икономическа траектория на системата на оптимално икономическо управление
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(3)

∂H (η (t ), x, u )

&
x
=
,
i

∂η i

∂H (η (t ), x, u )

,
η&i = −
&
∂
x
i


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



са налице 2n допълнителни условия x(t0) = x0 и x(t1) = x1. Вместо тях в икономическата задача с подвижни граници има 2n – m0 – m1 условия (2).
За да могат условията на принципа на максимума в задачата с подвижни
граници да осигуряват пълната система от съотношения за определяне на оптималното икономическо управление и на оптималната икономическа траектория, трябва да има допълнително още m0 + m1 алгебрични уравнения относно крайните точки xˆ (t 0 ) и xˆ (t1 ) на траекторията xˆ (t ). В теорията на принципа
на максимума, приложена към оптималните икономически системи, се доказва, че тези уравнения дават условията за икономическа трансверсалност, които трябва да бъдат изпълними в задачата с подвижни граници. Те се формулират по следния начин. Смята се, че в десния край на икономическата траектория xˆ (t ), t 0 ≤ t ≤ t1 , т.е. в точката xˆ (t1 ), условието за икономическа трансверсалност се изпълнява, ако икономическата вектор-функция

η (t ) = (η1 (t ), η 2 (t ), ..., η n (t )),
определена от системата (3) при u = uˆ (t ) и xˆ (t ), е такава, че векторът

η (t ) = (η1 (t1 ), η 2 (t1 ), ..., η n (t1 ))
е ортогонален по отношение на допирателната към M1 на икономическата хиперравнина T1, преминаваща през точката xˆ (t1 ) ∈ M 1 . Тъй като множеството M1
се определя от системата от уравнения (3), то условието за икономическа
трансверсалност може да бъде формулирано по следния начин. Съществува
такава система от числа λ1 , λ2 , ..., λn − m1 , при която

η (t1 ) =

n − m1

∑

1

λi grad ϕ 1j ∑ ( xˆ (t1 ))

i =1

i

или в скаларна форма –
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η i (t1 ) =

n − m1

∂ ϕ 1j ( xˆ (t1 ))

i =1

∂xi

∑ λj

, i = 0, 1, 2, ..., n.

По аналогичен начин се определя условието за икономическа трансверсалност
в точката xˆ (t 0 ) ∈ M 0 . В този случай съществува такава система от числа
µ1 , µ 2 , ..., µ n − m1 ,

при която
(5)

η i (t 0 ) =

n − m1

∂ µ 0j ( xˆ (t 0 ))

i =1

∂xi

∑ µj

, i = 0, 1, 2, ..., n.

Върху основата на горния анализ формулировката на принципа на максимума в икономическа задача с подвижни граници придобива следния вид.
Приемаме, че управляемият икономически процес се моделиран от уравнението x& = f ( x, u ) с критерий за икономическа оптималност (1), където моментът
от времето t0 е фиксиран, а моментът от времето t1 > t0 е свободен (подвижен).
Началната точка на оптималната икономическа траектория xˆ (t ) трябва да принадлежи на гладката икономическа хиперповърнина M0, зададена от системата от уравнения

ϕ i0 ( x), i = 1, 2, ..., n − m0 ,
а крайната точка xˆ (t1 ) на тази траектория трябва да принадлежи на икономическата хиперповърнина M1, зададена от системата от уравнения

ϕ 1j ( x), i = 1, 2, ..., n − m1.
Освен това
n

H (η , x, u ) = ∑η i f i ( x, u ).
i =0

Тогава принципът на максимума се представя от следното твърдение: ако
xˆ (t ), t 0 ≤ t ≤ t1 , е оптимално икономическо управление в икономическа задача
с подвижни граници, а xˆ (t ) е съответствуващата му оптимална икономическа
траектория, тогава съществува такава ненулева икономическа вектор-функция

η (t ) = (η 0 (t ), η1 (t ), η 2 (t ), ..., η n (t ))
и такава система от числа
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при които съвкупността от икономически функции uˆ (t ), xˆ (t ) и η(t) удовлетворяват условията на принципа на максимума в задачата с фиксирани краища на
икономическата траектория, а в десния и левия край на икономическата траектория xˆ (t ) се изпълняват условията за икономическа трансверсалност, т.е. са
валидни равенствата (4) и (5).

ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ (problem of optimal control)
(ки) – във:
изопериметрична икономическа задача на оптималното управление;
икономическа задача на оптималното управление;
икономическа задача на оптималното управление на Болца, О. (същото
като икономическа задача на оптимално управление със смесен функционал и
като обща икономическа задача на оптималното управление при пълни траекторни ограничения);
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж. ;
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на Ж.
Лагранж);
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А. ;
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на А.
Майер);
икономическа задача на оптималното управление с граничен /краеви/
функционал;
икономическа задача на оптималното управление с дискретно време;
икономическа задача на оптималното управление с интегрален функционал;
икономическа задача на оптималното управление с интегрални ограничения;
икономическа задача на оптималното управление с неподвижни многообразия (същото като икономическа задача на оптималното управление
с подвижни краища и с фиксирано време; вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища);
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икономическа задача на оптималното управление с ограничения на фазовите координати;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на функциите на управлението;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати;
икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища;
икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища и с фиксирано време( вж. икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с подвижно многообразие (същото като икономическа задача на оптималното управление с
подвижни краища и с нефиксирано време; вж. икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища;
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища);
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища и с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища);
икономическа задача на оптималното управление със свободен десен
край (вж. икономическа задача на оптималното управление със свободен
край);
икономическа задача на оптималното управление със свободен край;
икономическа задача на оптималното управление със свободен ляв
край (вж. икономическа задача на оптималното управление със свободен
край);
икономическа задача на оптималното управление със смесен функционал;
икономическа задача на следящото оптимално управление;
икономически задачи на оптималното управление според вида на граничните /краевите/ икономически условия;
икономически задачи на оптималното управление според вида на траекторните ограничения;
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икономически задачи на оптималното управление според вида на целевия
икономически функционал;
класическа икономическа задача на оптималното управление;
класическа икономическа задача на оптималното управление с повече от
една фазова променлива;
класическа икономическа задача на оптималното управление с подвижен
край;
класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства;
класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни равенства;
класическа многопараметрична икономическа задача на оптималното
управление (същото като класическа икономическа задача на оптималното
управление с повече от една фазова променлива);
некласически икономически задачи на оптималното управление;
обща икономическа задача на оптималното управление;
обща икономическа задача на оптималното управление при пълни траекторни ограничения;
разширени класически икономически задачи на оптималното управление.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЦА, О. (problem
of the optimal control of Bolza) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Болца, О.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАГРАНЖ, Ж.
(problem of the optimal control of Lagrange) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАГРАНЖ, Ж., С
ДИСКРЕТНО ВРЕМЕ (problem of the optimal control of Lagrange with discrete
time) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на Ж.
Лагранж).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МАЙЕР, А. (problem
of the optimal control of Mayer) (ки) – във:
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икономическа задача на оптималното управление на Майер, А.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МАЙЕР, А., С ДИСКРЕТНО ВРЕМЕ (problem of the optimal control of Mayer with discrete time)
(ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на А.
Майер.).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПЪЛНИ ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ (problem of the optimal control in full trajectory
constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
обща икономическа задача на оптималното управление при пълни траекторни ограничения.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ГРАНИЧЕН /КРАЕВИ/
ФУНКЦИОНАЛ (problem of the optimal control with boundary /edge/ functonal)
(ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление с граничен /краеви/
функционал.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ДИСКРЕТНО ВРЕМЕ
(problem of the optimal control with discrete time) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление с дискретно време.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ИНТЕГРАЛЕН ФУНКЦИОНАЛ (problem of the optimal control with integral functonal) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление с интегрален функционал.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ИНТЕГРАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ (problem of the optimal control with integral constraints
/boundaries, limitations/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с интегрални ограничения.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С НЕПОДВИЖНИ
МНОГООБРАЗИЯ (problem of the optimal control with immovable manifolds)
(ки) – във:
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икономическа задача на оптималното управление с неподвижни многообразия (същото като икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища и с фиксирано време; вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ФАЗОВИТЕ КООРДИНАТИ (problem of optimal control with phasic coordinats
constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с ограничения на фазовите координати.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО (problem of optimal control with control
functions constraints /bounaries, limitations/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И НА ФАЗОВИТЕ КООРДИНАТИ
(problem of optimal control with control functions and phasic coordinats constraints
/boundaries, limitations/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА
ФАЗОВА ПРОМЕНЛИВА (problem of optimal control with many phasic
variables) (ки) – във:
класическа икономическа задача на оптималното управление с повече от
една фазова променлива.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖЕН КРАЙ
(problem of optimal control with mobile finish) (ки) – във:
класическа икономическа задача на оптималното управление с подвижен
край.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ КРАИЩА (problem of optimal control with variable /mobile/ boundaries /edges/) (ки) –
във:
икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища.
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ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ КРАИЩА И С НЕФИКСИРАНО ВРЕМЕ (problem of optimal control with variable
/mobile/ boundaries /edges/ and with non-fixed time) (ки)– във:
икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища и
с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ КРАИЩА И С ФИКСИРАНО ВРЕМЕ (problem of optimal control with variable
/mobile/ boundaries /edges/ and with fixed time) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища и
с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНО МНОГООБРАЗИЕ (problem of optimal control with variable /mobile/ manifold) (ки) –
във:
икономическа задача на оптималното управление с подвижно многообразие (същото като икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища и с нефиксирано време; вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ НЕРАВЕНСТВА (problem of optimal control with trajectory
constraints /boudaries, limitations/ inequality) (ки) – във:
класическа икономическата задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ РАВЕНСТВА (problem of optimal control with trajectory
constraints /boudaries, limitations/ equality) (ки) – във:
класическа икономическата задача на оптималното управление с траекторни ограничителни равенства.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНИ КРАИЩА (problem of optimal control with fixed boundaries /edges/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища.
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ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНИ КРАИЩА И С НЕФИКСИРАНО ВРЕМЕ (problem of optimal control with fixed
boundaries /edges/ and with non-fixed time) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища
и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
фиксирани краища).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНИ КРАИЩА И С ФИКСИРАНО ВРЕМЕ (problem of optimal control with fixed
boundaries /edges/ and with fixed time) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища
и с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
фиксирани краища).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД ВИДА НА
ГРАНИЧНИТЕ /КРАЕВИТЕ/ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ (problem of
optimal control according to boundary /edge/ economic conditions sort) (ки) – във:
икономически задачи на оптималното управление според вида на граничните /краевите/ икономически условия.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД ВИДА НА
ТРАЕКТОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (problem of optimal control according to
tragectory constraints /bounaries, limitations/ sort) (ки) – във:
икономически задачи на оптималното управление според вида на траекторните ограничения.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД ВИДА НА ЦЕЛЕВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛ (problem of optimal control
according to objective economic functional sort) (ки) – във:
икономически задачи на оптималното управление според вида на целевия
икономически функционал.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДЕН ДЕСЕН КРАЙ (problem of optimal control with free right boundary /edge/) (ки) –
във:
икономическа задача на оптимално управление със свободен десен
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край).
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ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДЕН КРАЙ
(problem of optimal control with free boundary /edge/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление със свободен край.
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДЕН ЛЯВ
КРАЙ (problem of optimal control with free left boundary /edge/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление със свободен ляв
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край).
ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СМЕСЕН
ФУНКЦИОНАЛ (problem of the optimal control with mixed functonal) (ки) –
във: икономическа задача на оптималното управление със смесен функционал.
ЗАДАЧА НА ОПТИМИЗИРАНЕТО (optimization problem) (ки) – във:
взаимна задача на оптимизирането (в микр.).
ЗАДАЧА НА ОСОБЕНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА* (distinct /peculiar/ optimai economic control
problem in maximum priciple). Основното съдържание на прилагането на принципа на максимума на Л. С. Понтрягин в задачите на оптималното икономическо управление е условието за максимум на икономическата функция на У.
Хамилтон H по отношение на променливата u на икономическото управление
(вж. икономическа задача с принцип на максимума). Това условие определя
структурата на оптималното икономическо управление. Оказва се обаче, че
при много нелинейни задачи на оптималното икономическо управление икономическата функция H не зависи от променливата u и тогава с помощта на
принципа на максимума не може да се построи оптимално икономическо управление. Тези случаи са особени оптимални икономически управления*
(distinct /peculiar/ optimai economic controls) и тук се обсъжда възможността те
да бъдат построени, когато за тази цел принципът на максимума не може да
бъде използван.
Разглеждаме управляемия икономически процес, който се моделира от
уравнението x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, където елементите на икономическата вектор-функция f = (f1, f2, …, fn) са непрекъснати по отношение на времето t и са
непрекъснато-диференцируеми необходимия брой пъти по съвкупност към
своите променливи
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u = (u1 , u 2 , ..., u r ) ∈U ⊆ E r .

Моментите от времето t0 и T са зададени, а допустимите икономически управления се приемат за непрекъснати по части вектор-функции u = u(t), t0 < t < T,
със значения в отворена или в затворена допустима икономическа област
U ⊆ E r и с точки на разрив само от първи род. На всяко допустимо икономическо управление u = u(t) отговаря единствено решение x = x(t) на уравнението
x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, на управляемия икономически процес, което удовлетворява зададеното начално условие x(t0) = x0. В разглежданата задача критерият
за икономическа оптималност е представен от целевия икономически функционал J(u) = φ(x(T)), където φ(x) е зададена икономическа функция, която е диференцируема необходимия брой пъти. Необходимите условия за икономическа оптималност, представени чрез принципа на максимума, се свеждат до
следното твърдение. Приемаме, че u(t) е оптимално икономическо управление, а x(t) е съответствуващото му оптимално икономическо решение на задачата, дадена с изразите x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, и x(t0) = x0, а

η (t ) = (η1 (t ), η 2 (t ), ..., η n (t ))
е решение на системата от уравнения

ηˆi = −

∂H (η , x(t ), u (t ), t )
, i = 1, 2, ..., n,
∂xi

с допълнителни условия
ϕi (T ) =

∂ϕ( x(T ))
, i = 1, 2, ..., n,
∂xi

където
n

H (η, x, u , t ) = ∑ ηi f i ( x, u , t ).
i =1

Тогава H(η(t), x(t), u, t) се разглежда като функция на икономическото управление u, която при u(t) достига своето максимално значение при почти всички t
от отрязъка от времето [t0, T], т.е.
(1)

H (η (t ), x(t ), u (t ), t ) (=) max H (η (t ), x(t ), u , t ).
u ∈U
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Това твърдение обикновено се използва при обикновените (неособените)
задачи на оптималното икономическо управление с принцип на максимума.
Тук (при особените случаи) обаче се прилага друг вариант на диференциалните прирасти, чрез което да може да се реши задачата на особеното икономическо управление при принцип на максимума. Предполага се, че икономическата функция H(η, x, u, t) е диференцируема по отношение на променливата u. Затова ако множеството на допустимите икономически управления U е
затворено и изпъкнало, тогава условието за икономическия максимум може да
1
бъде представено във вид на вариационното неравенство .
1

Относно вариационните неравенства вж.: Байокки, К., Капело, А. Вариационные и
квазивариационные неравенства. Издательство “Наука”, М., 1988.

 ∂H (η(t ), x(t ), u (t ), t )

, u (t ) − u  (≥) 0,

∂u



където с (≥) е означено неравенство, което е валидно почти навсякъде в отрязъка [t0, T]. Горното неравенство може да се представи още във вида
 ∂H (η (t ), x(t ), u (t ), t )

 ∂H (η (t ), x(t ), u (t ), t ) 
, u (t )  (=) max 
, u ,

u ∈U 
∂u
∂u




където означението (a, b) е скаларно произведение на вектори в En, а
∂H  ∂H ∂H
∂H
= 
,
, ...,
∂u  ∂u1 ∂u 2
∂u r


.


Всяко допустимо икономическо управление, което удовлетворява принципа на
максимума според автора е икономическа екстремала на Л. С. Понтрягин*
(Pontrjagin economic extremal). Икономическа екстремала на Л. С. Понтрягин е
особена икономическа екстремала на Л. С. Понтрягин* (Pontrjagin distinct
/peculiar/ economic extremal), ако при всяко t от отрязъка от времето [t0, T] съществува такова икономическо подмножество ω ⊂ U , при което е валидно условието

(2)

H (η (t ), x(t ), u (t ), t ) (=) H (η (t ), x(t ), u , t )

по всички елементи u от ω(t). В действителните икономически задачи не цялата икономическа екстремала на Л. С. Понтрягин е особена. Отрязъкът от времето [t0, T] може да се състои от няколко части, при едни от които екстремалата е особена, а при други е неособена. За настоящия анализ обаче ще приемем,
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че икономическите екстремали (същото като оптимални фазови икономически траектории) са особени за целия отрязък времето [t0, T]. Такава икономическа екстремала се определя от условието (2), което е валидно при почти
всички t от отрязъка [t0, T].
За да се получат необходимите условия за икономическа оптималност в
задачи с особени икономически управления, въвеждаме спомагателната функция R(t), която е определена по следния начин. Нека u0(t) да е оптималното
икономическо управление, а X(x, τ, t) да е съответствуващото му решение на
уравнението x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, което удовлетворява условието X(x, τ, t) =
x, t0 < t < T. Тогава по определение R(x, t) = φ(X(x, t, T)). Оттук в частност
следва, че икономическата функция R(x, t) е постоянна по протежение на всяка
икономическа траектория на уравнението x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, която отговаря на оптималното икономическо управление. Ето защо
∗

(3)

dR  ∂R ( x, t ) 
∂R( x, t )
0
=
= 0,
 f ( x, u (t ), t ) +
dt  ∂x 
∂t

 ∂2R
d 2R
∂R
където
= grad R. Означаваме с
матрицата 
2
 ∂x ∂x
∂x
dx
 i j

n



. Освен това с

 i , j =1

x0(t) означаваме оптималната икономическа траектория на системата
x& = f ( x, u , t ), която удовлетворява началното условие x(t0) = x0 и съответствува

на оптималното икономическо управление u0(t). Тогава, като се диференцира
тъждеството (3) по икономическата променлива x и в получения резултат се
положи x = x0(t), се получава
d 2 R ( x 0 (t ))
∂ 2 R ( x 0 (t ), t )
0
0
f
(
x
(
t
),
u
(
t
),
t
)
+
+
∂t ∂x
dx 2
∗

 ∂f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )  ∂R ( x 0 (t ), t )

+ 
=0
∂
x
∂
x



или, което е същото,
∗

 ∂f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )  ∂R( x 0 (t ), t )
d  ∂R( x 0 (t ), t ) 

 = − 

.
dt 
∂x
∂
x
∂
x




От определението на икономическата функция R(x, t) следва, че
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=
.
∂x
dx

(4)

Ето защо, като въведем означението
∂R ( x 0 (t ), t )
η (t ) =
,
∂x

(5)

стигаме до заключението, че икономическата функция η(t) удовлетворява
уравнението
(6)

η& (t ) = −

∂H (η , x 0 (t ), u 0 (t ), t )
∂x

и допълнителното условие
(7)

∂ϕ ( x 0 (t ), t )
.
η (t ) = −
∂x

Освен оптималното икономическо управление u0(t) при интерпретацията
на условията на особеното управление под внимание се взема и допустимото
икономическо управление
u 0 (t ) при t ∉ [θ , θ + ε ],
uˆ (t ) = 
при t ∈ [θ , θ + ε ],
v

където v = (v1, v2, …, vr) е произволен вектор от областта U на значенията на
допустимите икономически управления, θ – произволна точка от интервала [t0,
T], ε – произволно малко число, което удовлетворява условието θ + ε ≤ T. Затова икономическото управление uˆ (t ) е допустимо и то определя единственото
решение xˆ (t ) на икономическата задача на О. Коши (вж. управляемост на
икономическата система), описана от изразите x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, и x(t0) =
x0, при u = uˆ (t ). При това xˆ (t ) = x 0 (t ) при t ≤ θ. Прирастът на подложения на
минимизиране целеви икономически функционал J(u) = φ(x(T)) може да се определи по следния начин:
(8)

J (uˆ (t )) − J (u 0 (t )) = R ( xˆ (θ + ε), θ + ε) − R ( x 0 (θ + ε), θ + ε) =
∂R( x 0 (θ + ε ), θ + ε )
∆x(θ + ε ) + o ( ∆x(θ + ε ) ),
=
∂x

156

404

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------n

където ∆x = xˆ − x 0 , а от своя страна ∆x = ∑ ∆xi . Като се вземе под внима2

2

i =1

ние равенството че xˆ (θ ) = x0 (θ ), се установява, че
∆(θ + ε ) = xˆ (θ + ε ) − x0 (θ + ε ) = xˆ& (θ )ε − x& 0 (θ )ε +o1 (ε ).

Ето защо, като положим
(9)

∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) = f ( x 0 (t ), v, t ) − f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ),

стигаме до равенството
(10)

∆ (θ + ε ) = ∆ v f ( x 0 (θ ), u 0 (θ ), θ )ε + o1ε ,

където о1/ε→0, при ε → 0. Тъй като u0(t) е оптималното икономическо управление, то
(11)

J (uˆ (t )) − J (u 0 (t )) ≥ 0,

и следователно от формулите (8) и (10) се получава съотношението
∗

 ∂R ( x(θ ), θ ) 
0
0

 ∆ v f ( x (θ ), u (θ ), θ )ε + o2ε ≥ 0.
∂x



В това неравенство величината ε може да бъде произволно малка, θ е произволен момент от времето от отрязъка [t0, T], а v е кой да е вектор от допустимото
множество U. Следователно, за да е оптимално и икономическото управление
u0(t), е необходимо да се изпълнява условието
∗

 ∂R( x(t ), t ) 
0
0

 ∆ v f ( x (t ), u (t ), t ) (≥) 0.
∂x



В случай че използваме означението (5), тогава съотношението (11) заедно с
(6) и (7) определят формулираните преди условия на принципа на максимума в
икономиката, тъй като неравенството (11) сега може да се представи във вида
(1). Особеност на даденото тук доказателство е това, че е използвана икономическата функция R(x, t), която се оказва необходима при анализа на особените
икономически екстремали на Л. С. Понтрягин.
Необходимите условия за оптималност на особените икономически
управления се извеждат по следния начин. Диференцираме два пъти тъждест-
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вото (3) по отношение на икономическата променлива x и в получения резултат полагаме x = x0(t), където
x 0 (t ) = ( x10 (t ), x20 (t ), ..., xn0 (t ))

е решение на задачата на О. Коши x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, и x(t0) = x0. Тогава се
получава следната зависимост:
∂ 3 R ( x 0 (t ), t )
∂ 3 R ( x 0 (t ), t )
0
0
f ( x (t ), u (t ), t ) +
+
∂x 3
∂t ∂x 2
∂f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) ∂ 2 R ( x 0 (t ), t )
+
.
+
∂x
∂x 2
∂ 2 R ( x 0 (t ), t ) ∂f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) ∂ 2 f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) ∂R ( x 0 (t ), t )
+
.
+
.
= 0.
∂x
∂x
∂x 2
∂x 2

Това тъждество може да се запише още във вида
(12)

d  ∂ 2 R ( x 0 (t ), t ) 
∂f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) ∂ 2 R ( x 0 (t ), t )


.
−
=−
dt 
∂x
∂x 2
∂x 2

∂ 2 R ( x 0 (t ), t ) ∂f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) ∂ 2 f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) ∂R ( x 0 (t ), t )
−
.
−
.
.
∂x
∂x
∂x 2
∂x 2

От определението на икономическата функция R(x, t) непосредствено следва,
че
∂ 2 R( x 0 (t ), t ) ∂ 2ϕ ( x 0 (T ))
=
.
∂x 2
∂x 2

(13)

Наред с оптималния икономически процес (x0(t), u0(t)) се анализира и икономическият процес ( xˆ (t ), uˆ (t )), който бе въведен по-горе чрез вариране на оптималното икономическо управление u0(t) върху малък отрязък от времето [θ,
θ + ε]. Тогава [като се имат предвид (8) и (12)] се формира зависимостта
J (uˆ (t )) − J (u 0 (t )) = R( xˆ (θ + ε ), θ + ε ) − R( x 0 (θ + ε ), θ + ε ) =
(14)
=

∂R ( x 0 (θ + ε ), θ + ε )
∆x(θ + ε ) +
∂x
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∂ 2 R ( x 0 (θ + ε ), θ + ε )
2
+ ∆x * (θ + ε )
∆
x
(
θ
+
ε
)
+
o
(
∆
x
(
θ
+
ε
)
) ≥ 0.
2
∂2x

По-нататък се вижда също, че
∆x(θ + ε ) = xˆ (θ + ε ) − x 0 (θ + ε ) = ∆f (θ, x 0 (θ),u 0 (θ)) +
+

1 d  f ( xˆ (t ), uˆ (t ), t ) − 
2
2

 ε + o1 (ε ),
0
0
2 dt − f ( x (t ), u (t ), t ) t = θ

dR( x 0 (θ + ε ), θ + ε ) dR( x 0 (θ ), θ ) d  dR( x 0 (t ), t ) 
 ε + o2 (ε ),
=
+ 
dx
dt 
dx
dx
t =0

d 3 R ( x 0 (θ + ε ), θ + ε ) d 2 R ( x 0 (θ ), θ )
=
+ o3 (ε ).
dx 3
dx 2

От това следва, че неравенството (14) може да се запише във вида
 d  ∂R ( x 0 (θ ), θ )  
 × 
 
∂R( x (θ ), θ )
2
∂x
∆ v f ( x 0 (θ ), u 0 (θ ), θ )ε +  dt 
  ε +
∂x


0
0
× ∆ v f ( x (t ), u (t ), t )t = θ
0

(15)

+

1 dR(vcx(θ ), θ ) d
. [ f ( xˆ (t ), v, t ) − f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )]t = θ ε 2 +
2
dx
dt
1
+ ∆ v f ( x 0 (θ ), u 0 (θ ), θ )ε + o4 (ε 2 ) ≥ 0.
2

В случай че оптималното икономическо управление u0 е особено, тогава е валидно равенството
∂R ( x 0 (t ), t )
∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) = 0
∂x

за всички v ∈ ω и t ∈ [t 0 , T ], Валидно е също и тъждеството (5) и се изпълнява
условието (4). Ето защо от (15) следва, че
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∂R ( x 0 (t ), t )


∆
×

× 
1 
1d
v 
2
2

∂x
∂x
 ε +
 dt 

 ε +

2
2 dt 
0
0


0
0
f
(
x
(
t
),
u
(
t
),
t
)
×
 × ∆ v f ( x (t ), u (t ), t )  t = θ

t = θ
1 dR ( x 0 (θ ), θ ) d  f ( xˆ (t ), v, t ) − 
2
+
. 
 ε +
0
0
2
dx
dt − f ( x (t ), u (t ), t ) t = θ
1
∂ 2 R( x 0 (θ ), θ )
0
0
+ ∆ v f ( x (θ ), u (θ ), θ )
∆ v f ( x 0 (θ ), u 0 (θ ), θ ) + o5 (ε 2 ) =
2
2
∂x
∗

1  ∂R ( x 0 (θ ), θ )  ∂∆ v f ( x 0 (θ ), u 0 (θ ), θ ) 2

= 
ε +
2
∂x
x
∂

1
∂ 2 R ( x 0 (θ ), θ )
0
0
+ ∆ v f * ( x (θ ), u (θ ), θ )
×
2
∂x 2
× ∆ v f ( x 0 (θ ), u 0 (θ ), θ )ε 2 + o(ε 2 ) ≥ 0.

Оттук могат да бъдат получени необходимите условия за икономическа
оптималност в следния вид. За да бъде оптимално икономическото управление
u0, е необходимо да бъде изпълнено условието

(16)

∂R( x 0 (t ), t ) ∂∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )
.
∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) +
∂x
∂x
2
∂ R ( x 0 (t ), t )
0
0
+ ∆ v f * ( x (t ), u (t ), t )
∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) (≥) 0.
2
∂x

За да може полученият резултат да се формулира във вид на твърдение (теорема), което е подобно на това на принципа на максимума, въвеждаме матричната икономическа функция
(17)

Ψ (t ) =

∂ 2 R ( x 0 (t ), t )
.
∂x 2

Тогава, като се вземат под внимание формулата (5) и тъждеството (12), се
вижда, че Ψ(t) задоволява уравнението
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(18)

∂f * ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )
∂f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )
&
Ψ=
Ψ−Ψ
−
∂x
∂x
d 2 H (η (t ), x 0 (t ), u 0 (t ), t )
−
.
dx 2

Освен това по силата на равенството (13) матричната икономическа функция
Ψ(t) трябва да удовлетворява и условието
(19)

d 2ϕ ( x(T ))
Ψ (t ) =
.
dx 2

Горните изрази дават възможност полученият резултат да се формулира като
твърдение (теорема) по следния начин. За да бъде функцията u0(t) оптимално
икономическо управление в системата, моделирана чрез уравнението на икономическото движение x& = f ( x, u , t ), t0 < t < T, и заедно с това x0(t) да бъде съответствуващо на оптималното икономическо управление решение на тази
система, което удовлетворява условието x(t0) = x0, е необходимо да съществува
такова икономическо подмножество ω(t ) ⊆ U , при което: първо, да е изпълнено условието за икономическия максимум
H (η (t ), x 0 (t ), u 0 (t ), t ) (=)
(=) max H (η (t ), x 0 (t ), u , t )
u ∈U

при всички u ∈ ω(t ), където η(t) е решение на задачите (6) и (7); второ, да е
изпълнено условието
∆ v f * ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )Ψ (t )∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) +
(20)

d∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t )
+ η * (t )
∆ v f ( x 0 (t ), u 0 (t ), t ) (≤) 0
dx

при всички u ∈ ω(t ), където Ψ(t) е решение на уравнението (18) с условието
(19), а ∆v f е се определя чрез формулата (9). Във формулировката на това твърдение присъствува неравенството (20). То се извежда от неравенството (16),
като се използват означенията в (11) и (17), а от своя страна ∆v f (x, u, t) = f (x, v,
t) – f (x, u, t), където v е произволен вектор от областта на допустимите икономически управления U.

ЗАДАЧА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (consumption problem) (ки) – във:
неокласическа задача на потреблението.
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ЗАДАЧА НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА КАНТОРОВИЧ,
Л. В. (Kantorovich ptoblem of the production planning) (ки) – във:
основна задача на производственото планиране на л. в. канторович
(вж. обективно-обусловени оценки).
ЗАДАЧА НА ПРОИЗВОДСТВОТО (production problem) (ки) – във:
неокласическа задача на производството.
ЗАДАЧА НА СЛЕДЯЩОТО ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (problem of
the servo-optimal control) (ки) – във:
икономическа задача на следящото оптимално управление.
ЗАДАЧА НА СТАБИЛИЗИРАЩОТО ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ* (stabilizing
optimal economic control problem in the dynamic programming), задача на оптималното икономическо стабилизиране при динамичното програмиране, –
една от основните задачи на оптималното икономическо управление и изобщо
на икономическата кибернетика. Свежда се до това, да бъде намерено такова
допустимо икономическо управление, при което решението на диференциалното уравнение на движението на икономическата система е асимптотичноустойчиво, а целевият икономически функционал приема оптимално значение.
Нейни разновидности са задачите за оптимално стабилизиране на нелинейни и
на линейни икономически системи при динамичното икономическо програмиране.
Задача за оптимално стабилизиране на нелинейни икономически системи при динамичното програмиране
Общите положения на задачата за оптимално стабилизиране на нелинейна икономическа система при динамично програмиране* (optimal
stabilization problem of non-linear economic system in the dynamic programming)
се свеждат до следното. Дадена е нелинейна икономическа система, процесът
на управление в която се описва с диференциалното уравнение
x& = f ( x, u , t ), t > 0,

където: x = (x1, x2, …, xn) принадлежи на евклидовото икономическо пространство En; u = (u1, u2, …, ur) принадлежи на евклидовото икономическо пространство Er, където x1, x2, …, xn са функциите на икономическото поведение, а
u1, u2, …, ur са функциите на икономическото управление; икономическата
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където Ω е отворена или затворена икономическа област в Er. Предполага се,
че в посочената област на изменение на променливите x, u и t функцията f (x, u,
t) е непрекъсната по отношение t и е непрекъснато-диференцируема по отношение на елементите на вектора x. Освен това са валидни равенствата fi (0n, 0r,
t) = 0, i = 1, 2 , …, n. За допустими икономически управления се смятат непрекъснатите по части функции u(t) със значения в областта Ω. За допустими икономически управления се смятат и управленията от типа u(x, t), които са непрекъснати по части функции на времето t и са непрекъснато-диференцируеми
по отношение на всички елементи на вектора на фазовите икономически координати x. Приемаме също така, че в решението на икономическата задача на
О. Коши
x& = f ( x, u ( x, t ), t ), t > 0,
(1)

x(0) = x 0 , x 0 ≤ H ,

икономическото управление u(x, t) приема значения от областта Ω поне при
достатъчно малки значения на t, t > 0. Последното твърдение означава следното. Като решаваме икономическата задача на О. Коши (1), с това определяме
функцията на икономическото поведение x(t) и въз основа на това може да определим функцията на икономическото управление u(x(t), t). Ако тази функция
приема значения в икономическата област Ω при t ∈ (0, τ), където τ може да
бъде произволно малко число, тогава икономическото управление се смята за
допустимо в интервала 0 < t < τ. Нека освен това ω (x, u, t) е неотрицателна скаларна икономическа функция, която е определена в посочените области на
изменения на променливите x, u и t. Тогава задачата за оптималното стабилизиране на нелинейната икономическа система се състои в следното: трябва да
се намери такова допустимо икономическо управление u(x, t), при което (а)
тривиалното решение на диференциалното уравнение x& = f ( x, u ( x, t ), t ) да бъде
асимптотично устойчиво и (б) икономическият функционал (целевата икономическа функция)
∞

(2)

J (u ) = ∫ ω ( x, u , t ) dt
0
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да приема най-малкото възможно значение в това управление и при съответствуващото на това управление решение на уравнението x& = f ( x, u ( x, t ), t ) при
кои да е начални условия x(0) = x 0 , x 0 ≤ Y .
При решаването на разглежданата задача се използва вторият метод на А.
М. Ляпунов. (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа
система). Означаваме с V(x1, x2, …, xn, t) икономическата функция на А. М.
Ляпунов (вж. пряк метод на А. М. Ляпунов), определена в областта t ≥ 0,
x ≤ H , след което въвеждаме означението
B(V , x, u , t ) =

(3)

∂V ( x, t ) n
+ ∑ f i ( x, u , t ) + ω ( x, u , t ).
∂t
i =1

В случай че при някакъв избор на функциите V(x, t) и u(x, t) в областта t ≥ 0,
x ≤ H , се изпълнява равенството B[V(x, t), x, u(x, t), t] = 0, това [по силата на
формулата (3)] означава, че в областта t ≥ 0, x ≤ H , пълната производна функция, съставена според уравнението x& = f ( x, u ( x, t ), t ), удовлетворява условието
dV ( x(t ), t )
= −ω ( x(t ), u ( x(t ), t ), t ).
dt

За задачата за оптимално стабилизиране на нелинейна икономическа система е
в сила следното твърдение: ако за диференциалното уравнение
x& = f ( x, u , t ), t > 0,

могат да се намерят такава положителна икономическа функция V(x, t), която
има безкрайно малка горна граница, и такава функция на икономическото управление u(x, t), които удовлетворяват условията, че, първо, икономическата
функция ω (x, t) = ω (x, u(x, t), t) е определено положителна, второ, е валидно
равенството B[V(x, t), x, u(x, t), t] = 0, трето, какъвто и да е векторът u, е валидно неравенството B[V(x, t), x, u, t] > 0, то тогава икономическото управление u = u(x, t) е оптимално. При това се изпълнява равенството
∞

∞

∫ ω ( x(t ), u ( x(t ), t ), t ) dt = min ∫ ω ( x(t ), u, t ) dt = V ( x(0),0).
0

u

0

Минимизирането в последната формула означава, че интегралът (2) при u =
u(x, t) достига най-малкото си възможно значение за всички начални състояния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------x(0) на управляемата икономическа система в достатъчно малка околност на
координатното начало и за всички други стабилизиращи икономически управления.

Задача за оптимално стабилизиране на линейни икономически системи при динамичното програмиране
Даденото по-горе твърдение за оптималното стабилизиране на нелинейна
икономическа система е валидно и за задачата за оптимално стабилизиране
на линейна икономическа система при динамичното програмиране*
(optimal stabilization problem of linear economic system in the dynamic
programming), която е линейно-квадратична. Приемаме, че диференциалното
уравнение на движението на управляемата икономическа система е
x& = A(t ) x + B (t )u , където A(t) и B(t) са непрекъснати икономически матрици
съответно с размерности n × n и n × r. Допустимото икономическо управление е
непрекъснатата по части вектор-функция u = u(t), чиито значения са в пространството Er. Критерият за икономическия оптималност е представен от целевия икономически функционал
∞

J (u ) = ∫ [ x * Q(t ) x + βu * R(t )u ] dt ,
0

където Q(t) е неотрицателна непрекъсната икономическа матрица, т.е. Q(t) ≥ 0,
а R(t) е положителна непрекъсната симетрична икономическа матрица, т.е. R(t)
> 0. За решаването на тази задача трябва да се търси оптималната функция на
А. М. Ляпунов във вид на квадратичната форма
n

(4)

n

V (t , x) = x * C (t ) x = ∑ ∑ cik xi xk ,
i =1 k =1

където cik подлежат на определяне. В такъв случай формулата (3), с която се
определя икономическата функция B, приема следния вид:
∗

(5)

∂V * ( x, t )  ∂V * ( x, t ) 
B(V , x, u , t ) =
+
 ( A(t ) x + B (t )u ) +
∂t
∂x


+ x * Q (t ) x + β u * R (t ) u.

При оптимално икономическо управление u = u(x, t) икономическата функция
(5) достига своя минимум, като при това трябва да се изпълнява условието
B[V, x, u(x, t), t] = 0. От условието за икономически минимум се получава, че
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∂V
,
u ( x, t ) = −
R (t ) B * (t )
2β
∂x

след което в съответствие с определението на функцията на А. М. Ляпунов (4)
се стига до равенството
(6)

u ( x, t ) = −

1

β

R −1 (t ) B * (t )C (t ) x.

Заместваме така полученото икономическо управление u(x, t) във формулата (5) и, като се отчита условието B[V, x, u(x, t), t] = 0, се получава
∗

(7)

∂V * ( x, t )  ∂V * ( x, t ) 
+
 ( A(t ) x −
∂t
∂x


∗

1  ∂V * ( x, t ) 
∂V * ( x, t )
−1
−
+ x * Q(t ) x = 0,

 B (t ) R B * (t )
4β 
∂x
∂x


където 0 е квадратна матрица с нулеви елементи. След като се изчислят производните на функцията (4) и се заместят в уравнението (7) се стига до зависимостта
dC
1
= CA + AC + Q − C * BR −1 B * C = 0.
dt
2

Тази зависимост е матричното уравнение на Дж. Риккати по отношение на
икономическата матрица C(t), която определя оптималната функция на А. М.
Ляпунов V(x, t). В случай че се намери такова ограничено решение на това
уравнение, щото определяната от (4) функцията V(x, t) да е положителна, тогава икономическото управление (6) е оптимално и следователно задачата за оптималното
стабилизиране
на
линейната
икономическа
система
x& = A(t ) x + B (t )u е решена. Така че главната особеност при решаването на матричното уравнение на Дж. Риккати при разглеждания тип задача е да се намери ограничено решение на това уравнение, при което функцията на А. М. Ляпунов V(x, t) е положителна.

Задача за оптимално стабилизиране на линейни стационарни икономически системи при динамичното програмиране
Задачата за оптимално стабилизиране на линейна стационарна икономическа система при динамичното програмиране* (optimal stabilization
problem of linear ststionary economic system in the dynamic programming) обик166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено се отнася до системи, чието икономическо движение се описва от диференциалното уравнение x& = Ax + Bu , където A и B са постоянни икономически матрици съответно с размерности n × n и n × r. Прилага се критерият за
икономическа оптималност
∞

J (u ) = ∫ [ x' Qx + β u * Ru ] dt ,
0

където Q и R са също постоянни икономически матрици. Тогава функцията А.
М. Ляпунов приема вида
n

n

V = ∑ ∑ cik xi xk = x * Cx,
i =1 k =1

където cik, i, k = 1, 2, …, n, са постоянни. От своя страна диференциалното
уравнение на Дж. Риккати приема вида на алгебричното уравнение
(8)

CA + A * C −

1

β

CBR −1 BC + Q = 0.

С помощта на това уравнение трябва да се определи такава постоянна симетрична матрица C, при която функцията V приема положително значение. Тогава оптималното икономическо управление се определя според формулата (6):
u ( x) = −

1

β

R −1 B * Cx.

Така че задачата за оптимално стабилизиране на линейната стационарна икономическа система се свежда до намирането на положителната симетрична
икономическа матрица, която удовлетворява алгебричното матрично уравнение на Дж. Риккати (8). Може да се твърди също, че ако рангът на матрицата
(B, AB, …, Am – 1B) = n, тогава икономическата система x& = Ax + Bu е напълноуправляема.

Задача за оптимално икономическо стабилизиране с ограничено управление при динамичното програмиране
При досега разгледаните задачи за оптимална икономическа стабилизация
в системите на икономическо управление u се предполагаше, че областта на
значенията на допустимите управления съвпада с цялото пространство Er.
Обикновено в икономическата действителност обаче се оказва, че u ∈ U ⊂ E r ,
167

415

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАГУБА
до ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където U е някаква открита или закрита, но ограничена икономическа област.
Пълният анализ на такава задача на оптималното икономическо стабилизиране с ограничено управление при динамичното програмиране* (optimal
economic stabilization problem with limited control in the dynamic programming) е
изключително сложен. Затова тук се разглежда частен случай на такава задача,
при който управляемият икономически процес се описва от диференциалното
уравнение x& = Ax + bu, където A е постоянна икономическа матрица с размерност n × n, b е постоянен вектор, а u е скаларно икономическо управление
(scalar economic management /control/). Критерият за икономическа оптималност е представен от функционала
∞

J (u ) = ∫ [ x * Qx + β u 2 ] dt , β = const > 0,
0

където Q е постоянна матрица. За допустими икономически управления се
смятат непрекъснатите по части икономически функции, които отговарят на
условието u0 ≤ u ≤ u1, където u0 и u1 са зададени постоянни. Оптималната функция на А. М. Ляпунов V(x, t) = V(x) и оптималното икономическо управление
u = u(t) се извеждат от посочените по-горе уравнения B[V(x, t), x, u(x, t), t] = 0 и
B[V(x, t), x, u, t] > 0, които по силата на (3) се записват във вид на едно уравнение на Р. Белман

(9)

 x * Qx + βu 2 +



min   ∂V ∗
 = 0.
u 0 ≤ u ≤ u1 +
(
)
Av
+
bu

 

  ∂x 


Въз основа на това може да се определи, че оптималното икономическо управление отговаря на условията

(10)

u0 , ако σ ≤ u 0 ,

u ( x) = σ , ако u 0 ≤ σ ≤ u1 ,
u , ако σ ≥ u ,
1
 0

където
σ=−

1
∂V
b*
.
2β
∂x
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Основната трудност в построяването и решаването на тази задача е в това, че
не може да се използва един и същ израз на функцията V(x) за цялото фазово
икономическо пространство En.
Първоначално ще изясним икономическото множество L ⊂ E n , в което
функцията на А. М. Ляпунов V(x) се определя от квадратичната форма от вида
Vz(x) = x*Px. Такова представяне на функцията V(x) има тогава, когато минимумът на израза в големите скоби на уравнението (9) се достига във вътрешна
точка на отрязъка u0 ≤ u ≤ u1. В точката на минимума се изпълнява условието
(11)

u=

1

b*

β

∂V z
,
∂x

а за определянето на самата функция Vz(x) се получава уравнението
∗

2

1  ∂V z 
 ∂V 
x * Qx +  z  Ax −
b *
 = 0.
4β 
∂x 
 ∂x 

Квадратичната форма (11) е решение на това уравнение, когато икономическата матрица P e положително решение на уравнението на Дж. Риккати. При това условието (11) се изпълнява само тогава, когато
u0 < u ( x) = −

1  ∂Vz 
b *
 < u1 ,
2β 
∂x 

т.е. когато се изпълнява неравенството
1
u0 < −
2β

n

∑ mi xi < u1 ,
i =1

където
n

mi = ∑ bk ( Pik + Qik ).
k =1

Тези зависимости показват, че икономическата област L на фазовото икономическо пространство En (което е евклидово), в която икономическата функция
V(x) се определя във вида Vz(x) = x′Px, обикновено е разположена в слоя z между плоскостите l0 и l1, които са зададени (определени) съответно с уравненията
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2β

−
−

1
2β

n

∑ mk x k

= u0 ,

k =1
n

∑ mk x k

= u1 .

k =1

Икономическата област L обаче не винаги съвпада със слоя z. Извън неговите
граници икономическият минимум в уравнението (9) се достига в крайните
точки u0 и u1 и поради това функцията на А. М. Ляпунов V(x) се определя от
уравнението
∗

(12)

x * Qx + β

u 02

 ∂V 
+
 ( Ax + bu0 ) = 0
 ∂x 

в областта N0, която е разположена непосредствено до плоскостта l0 и извън
слоя z, и от уравнението
∗

(13)

xQx + β

u 02

 ∂V 
+
 ( Ax + bu1 ) = 0
 ∂x 

в областта N1, която е разположена непосредствено до плоскостта l1 и извън
слоя z. Решенията на тези уравнения вече не могат да бъдат представени във
вида на квадратичната форма Vz(x) = x*Px. Ще означим тези икономически
решения с V0(x) в областта N0 и V1(x) в областта N1. В околността, която е
близка до координатното начало, се намират решението на функцията Vz(x),
която е построена в квадратична форма, и при определени условия – и решенията V0(x) и V1(x). За да се получат последните (с което вече се построява изцяло решението на разглежданата задача на оптималната икономическа стабилизация с ограничено управление), е необходимо да се решат уравненията с
частни производни (12) и (13) с допълнителни условия по границите на слоя z.

ЗАДАЧА НА ТЕРМИНАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА* (terminal economic control problem in
maximum principle) – вж. задачи на оптималното икономическо управление
при принцип на максимума.
ЗАДАЧА НА ФИРМАТА (problem of firm) (ки) – във:
неокласическа задача на фирмата (в микр.).
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ЗАДАЧА НА ЦЕЛОЧИСЛЕНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (integer programming
problem) (ки) – във:
икономическа задача на целочисленото програмиране в некласически области;
икономическа задача на целочисленото програмиране с неделимости;
икономическа задача на целочисленото програмиране с разривна линейна
форма;
комбинаторни икономически задачи на целочисленото програмиране.
ЗАДАЧА НА ЦЕЛОЧИСЛЕНОТО ПРОГРАМИРАНЕ В НЕКЛАСИЧЕСКИ ОБЛАСТИ (integer programming problem in non-classic ranges) (ки) – във:
икономическа задача на целочисленото програмиране в некласически области.
ЗАДАЧА НА ЦЕЛОЧИСЛЕНОТО ПРОГРАМИРАНЕ С НЕДЕЛИМОСТИ (problem of the integer programming with indivisibles) (ки) – във:
икономическа задача на целочисленото програмиране с неделимости.
ЗАДАЧА НА ЦЕЛОЧИСЛЕНОТО ПРОГРАМИРАНЕ С РАЗРИВНА ЛИНЕЙНА ФОРМА (problem of the integer programming problem with
discontinuous linear form) (ки) – във:
икономическа задача на целочисленото програмиране с разривна линейна
форма.
ЗАДАЧА, РЕШАВАНА ОТ ПО-ВИСОКОСТОЯЩАТА УПРАВЛЯВАЩА
ПОДСИСТЕМА (decision problem of the supermal managing economic
subsystem) (ки) – във:
икономическа задача, решавана от по-високостоящата управляваща
подсистема (вж. икономическа координация).
ЗАДАЧА С ГРАФИ (problem with graphs) (ки) – във:
екстремални икономически задачи с графи.
ЗАДАЧА С МРЕЖИ (problems with networks) (ки) – във:
екстремални икономически задачи с мрежи.
ЗАДАЧА С ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА (economic problem with
maximum principle) (ки) – във:
икономическа задача с принцип на максимума.
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ЗАДАЧА С ПРОМЕЖДУТЪЧНИ ПУНКТОВЕ (problem with intermediate
points) (ки) – във:
транспортна задача с промеждутъчни пунктове.
ЗАДАЧА С УПРАВЛЕНИЕ (problem with control) (ки) – във:
гранична икономическа задача с управление (вж. гранична икономическа задача за обикновено диференциално уравнение).
ЗАДАЧА С ЧАСТНИ ПРОИЗВОДНИ (problem with partial derivatives) (ки) –
във:
вариационна икономическа задача с частни производни (същото като
многомерна вариационна икономическа задача);
гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни;
гранична икономическа задача за елиптично диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
еднородна гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
линейна гранична икономическа задача за диференциално уравнение
с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално
уравнение с частни производни).
ЗАДАЧИ НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ
ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА* (optimal economic control problems in
maximum principle). В настоящата статия се разглеждат въвеждащи задачи на
оптималното икономическо управление с използване на принципа на максимума в икономиката на Л. С. Понтрягин. Към тях се числят задачата на оптималното икономическо управление с нефиксирано време, задачата на оптималното икономическо бързодействие и задачата на терминалното икономическо управление, всичките с използване на принципа на максимума. Извън
въвеждащите задачи към тази група се отнасят още: задачата на оптималното икономическо управление с подвижни граници при принцип на максимума,
задачата на особеното оптимално икономическо управление при принцип на
максимума, задачата на оптималното икономическо управление при принцип
на максимума за системи с разпределени параметри.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума

Задачата на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума* (optimal economic control problem with
non-fixed time in maximum principle) се формулира по следния начин. Зададен е
управляваният икономически процес, който се моделира с диференциалните
уравнения
(1)

x&i = f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ), i = 1, 2, ..., n.

В него векторът на икономическото управление u = (u1, u2, …, ur) приема значенията си в отворена или в затворена икономическа област U ⊆ E r . Икономическите функции fi са два пъти непрекъснато-диференцируеми по съвкупност към своите аргументи. Допустими икономически управления са непрекъснатите по части функции u = u(t) с краен брой точки на разрив, всяка от която е
от първи род. Смята се, че при тези предположения на всяко допустимо икономическо управление u = u(t) съответствува единствено решение на системата от диференциални уравнения
(2)

x&i = f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 (t ), u 2 (t ), ..., u r (t )), i = 1, 2, ..., n,

с начални условия xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n. Зададени са числата x11 , x12 , ..., x1n и
скаларната икономическа функция
f 0 ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ),

която притежава същите свойства, каквито имат и функциите fi. Разглежданата
задача на оптималното икономическо управление се свежда до следното: да се
намери такова допустимо икономическо управление u = u(t), при което съответствуващото му решение x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ) на задачата, моделирана от изразите (2) и
xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n,

удовлетворява условията xi (t1 ) = x1i , i = 1, 2, ..., n, като при това икономическият функционал (който изпълнява ролята на целева икономическа функция)
t1

(3)

J (u ) =

∫ f 0 ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ) dt

t0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достига своя минимум. В тази задача моментът от времето t = t1 > t0 не е зададен предварително.
Формулирането на принципа на максимума в разглежданата задача на оптималното икономическо управление може да се извърши, ако се въведе спомагателната променлива x0 чрез полагане на съотношенията
x&0 = f 0 ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r )

(4)

и x0(t0) = 0. Ако u = u(t) е допустимо икономическо управление, а икономическите функции x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ) са съответствуващото на това управление
решение на задачата на О. Коши, моделирана от изразите (2) и
xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n, тогава, като ги заместим в (4), еднозначно определяме
функцията
t

x0 (t ) =

∫ f 0 ( x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ),

u1 (t ), u 2 (t ), ..., u r (t )) dt.

t0

Нещо повече, съответното значение на икономическия функционал (3) може
да запишем във вида J(u) = x0(t1). Тогава, като се използва допълнителната
променлива x0, анализираната тук задача на оптималното икономическо управление може да се преформулира, като използваме означенията

(5)

 x = ( x0 , x1 , x2 , ..., xn ),

 f = ( f 0 , f1 , f 2 , ..., f n ),
 0
0
0
0
 x = (0, x1 , x2 , ..., xn ).

Съвкупността от уравнения (1) и (4) записваме във вида x& = f ( x, u ), а началните условия xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n, и x0(t0) = 0 – във вида x(t0) = x0. От съществено значение е обстоятелството, че икономическата вектор-функция не зависи от нулевия елемент x0. Икономическите условия в момента от времето t = t1,
на които трябва да отговаря оптималната икономическа траектория на системата x& = f ( x, u ), се свеждат до това, че елементите на тази траектория
x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ) се подчиняват на условията xi (t1 ) = x1i , i = 1, 2, ..., n, а съотношението J(u) = x0(t1) при нулевия елемент x0(t0) трябва да приема наймалкото си възможно значение.
Разглежданата задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано време при използване на принципа на максимума при n = 2 е илюстрирана на фиг. 1. Съответните икономически зависимости се разполагат в поло-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жителния ортант на тримерното евклидово икономическо пространство (n +
1), което е фазовото пространство на системата x& = f ( x, u ) на икономическото
управление (вж. фазово пространство на икономическата система) и където
икономическите координати са x0, x1 и x2. Началната точка x0 на фазовите икономически траектории лежи на равнината x1Ox2 [сравнете с (5)]. Измежду тях
ни интересуват само тези траектории, които удовлетворяват условията
xi (t1 ) = x1i , i = 1, 2, ..., n, като всяка една от тези траектории има свой самостоятелен момент от времето t = t1. Краят на всички тези траектории се намира в
правата L, която е определена от условията xi (t1 ) = x1i , i = 1, 2, ..., n. Тя е успоредна на оста Ox0 и преминава през точката α = (0, x11 , x22 ), лежаща на равнината x1Ox2. В момента на приключването на процеса на икономическото управление всяка една от тези траектория има своя самостоятелна координата x0(t1).
Според даденото по-горе равенство J(u) = x0(t1) тази координата (за всяка икономическа траектория поотделно) съвпада с някакво значение на икономическия функционал J(u), който подлежи на минимизиране. С оглед на това, че
търсим минимума на целевия икономически функционал, нас ни интересува
това допустимо икономическо управление u = u(t), на което отговаря траектория x = x(t) на икономическата система x& = f ( x, u ), която започва от точката x0
и пресича правата L в най-ниската точка x1. На фиг. 1 тази оптимална икономическа траектория е отбелязана с по-плътна линия, а защрихованата линия е
нейната проекция върху равнината x1Ox2.
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L

x1

0
x

x2

0

α

x1
Фиг. 1. Оптимално икономическо управление с нефиксирано време
при използване на принципа на максимума

Като се имат предвид горните пояснения, анализът на задачата на оптималното икономическо управление с нефиксирано време при използване на
принципа на максимума се извършва по-нататък върху основата на следната
формулировка. Във фазовото пространство E n + 1 на векторите x = (x0, x1, x2, …,
xn) е зададена икономическата система x& = f ( x, u ) с начални условия x(t0) = x0,
където
x 0 = (0, x10 , x20 , ..., xn0 ).

Трябва да се намери такова непрекъснато по части икономическо управление u
= u(t), което приема значения в U ⊆ E r , при което съответствуващото му решение
x = x(t) = ( x0 (t ), x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ))

удовлетворява условията xi (t1 ) = x1i , i = 1, 2, ..., n, а икономическият функционал J(u) = x0(t1) приема най-малкото възможно значение. Моментът времето t =
t1 > t0 не е фиксиран. Въвеждаме икономическата функция
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(6)

H (η , x, u ) = η * f ( x, u ) = ∑η i f i ( x, u ).
i =0

В такъв случай уравнението x& = f ( x, u ) може да се запише във вида
(7)

x&i =

∂H (η , x, u )
, i = 1, 2, ..., n,
∂η i

където H(η, x, u) е икономическата функция на У. Хамилтон (вж. икономическа задача с принцип на максимума) (според някои автори – на У. Хамилтон и
К. Джакоби). Променливите ηi се определят чрез решаването на следната система от линейни еднородни диференциални уравнения:
(8)

η&i = −

∂H (η , x, u )
, i = 1, 2, ..., n.
∂xi

Освен това въвеждаме и означението
E (η , x) = max H (η , x, u ).
u ∈U

Тогава необходимите условия за оптималност в разглежданата задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано време, които представят
принципа на максимума в тази задача, се изразяват чрез следното твърдение.
За да бъдат оптимални допустимото икономическо управление u = u(t) и съответствуващото му решение x = x(t) на уравненията x& = f ( x, u ) при условията
x(t0) = x0 е необходимо да съществува такава ненулева икономическа векторфункция η(t), при която: (а) икономическите функции x(t), η(t) и u(t) са свързани с уравненията (7) и (8); (б) икономическата функция H(η(t), x(t), u), разглеждана като функция на променливата u, достига своя максимум при u = u(t)
почти при всички t от отрязъка [t0, t1], т.е.
(9)

H (η (t ), x(t ), u (t )) (=) max H (η (t ), x(t ), u ),
u ∈U

където със символа (=) е означено равенство, валидно при почти всички t от
отрязъка [t0, t1]; (в) изпълняват се условията η0 = const ≤ 0 и E(η(t), x(t)) = 0. Това твърдение може да използваме за решаването на задачата за оптималното
икономическо управление по следния начин. От условието (9) [в което на този
етап η(t) и x(t) са неизвестни икономически функции] определяме u(t) като зависими от η(t) и x(t), т.е. извеждаме функцията u(t) = ω(η(t), x(t)). Определената
по този начин функция на икономическото управление u(t) заместваме в урав177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ненията (7) и (8). В резултат на това се получава системата от 2n + 2 диференциални уравнения
x&i =

∂H (η , x, ω (η , x))
,
∂η i

η&i = −

∂H (η , x, ω (η , x))
,
∂xi

i = 0, 1, 2, ..., n,

по отношение на 2n + 2 неизвестни постоянни икономически величини. Още
една неизвестна постоянна величина е моментът от времето t1 на завършването
на процеса на оптималното икономическо управление. По такъв начин неизвестните постоянни величини стават 2n + 3 на брой. За тяхното определяне
(поетапно изключване) разполагаме с 2n + 1 скаларни условия
xi (t1 ) = x1i , i = 1, 2, ..., n, и x(t0) =x0

и условията
η0 = const ≤ 0 и E(η(t), x(t)) = 0.
По такъв начин твърдението за необходимите условия за оптималност (представящи принципа на оптималност в принципа на максимума) определя пълната
система от съотношения, които са необходими за определянето на оптималното икономическото управление и на съответствуващото му решение на задачата, моделирана от изразите x& = f ( x, u ) и x(t0) = x0.

Задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума
Тук се разглежда частен случай на задачата на оптималното икономическо бързодействие при принцип на максимума* (optimal ecocnomic speed
problem in maximum principle), като се предполага, че в критерия за оптималност (3) f0 = 1, а управляемият икономически процес се описва от уравнението
x& = f ( x, u ). Формулираният по-горе принцип на максимума (в лицето на необходимите условия за икономическа оптималност) при задача с нефиксирано
време се остава валиден и при задачата на оптималното бързодействие, но при
последната той може да се представи в по-прост вид. В съответствие с формулата (6) и като се има предвид, че f0 = 1, може да се запише
H (η , x, u ) = µ 0 + H (ηˆ , xˆ , u ),
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ηˆ = (η1 , η 2 , .., η n ) и xˆ = ( x1 , x2 , .., xn ),
като
n

(10)

H (ηˆ, xˆ, u ) = ∑η i f i ( xˆ , u ).
i =1

Тогава уравнението (1) може да се запише във вида
(11)

∂H (ηˆ , xˆ , u )
xˆ&i =
, i = 1, 2, ..., n,
∂ηˆi

а за определянето на вектор-функцията ηˆ = (η1 , η 2 , .., η n ) използваме уравнението (8), така че
(12)

ηˆ&i = −

∂H (ηˆ, xˆ, u )
, i = 1, 2, ..., n.
∂xˆi

Икономическата функция H (ηˆ , xˆ, u ), разглеждана като функция на управлението u, достига максимума си в същата точка, в която и икономическата функция H (η, x, u ), тъй като те се различават със събираемо, което не зависи от u.
Ето защо в условията на прилагане на принципа на максимума вместо равенството (9) се записва
(13)

H (ηˆ (t ), xˆ (t ), u (t )) (=) max H (ηˆ (t ), xˆ (t ), u ).
u ∈U

Функцията E(η(t), x(t)) може да бъде представена във вида
E (η(t ), x(t ) = max H (η(t ), x(t ), u ) =
(14)

u ∈U

= η0 (t ) + max H (ηˆ (t ), xˆ (t ), u ) = η0 (t ) + E (ηˆ (t ), xˆ (t )).
u ∈U

Тъй като дясната част на уравнението x(t0) = x0 (от предходната задача) не
∂H (η , x, u )
зависи от елементите x0 на вектора x, то
= 0 и тогава от системата
∂x0
(8) намираме, че η&0 = 0. Затова η 0 = const. Според необходимите условия за
икономическа оптималност на принципа на максимума тази константа трябва
да бъде неположителна, а икономическата функция E(η(t), x(t)) да бъде равна
на нула. Затова от (14) следва, че
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u ∈U

Ето защо задачата на оптималното бързодействие при прилагане на принципа
на максимума може да бъде формулирана във вид на следните необходими условия за икономическа оптималност: за да бъдат икономическото управление
u(t) и съответствуващото му решение xˆ (t ) на задачата, представена от зависимостите (1) и xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n, оптимални по бързодействие, е необходимо съществуването на такава ненулева икономическа вектор-функция ηˆ (t ),
при която: (а) икономическите вектор-функции η̂(t ), xˆ (t ) и u да бъдат свързани
помежду си чрез уравненията (11) и (12); (б) икономическата функция
H (ηˆ , xˆ, u ), разглеждана като функция на променливата u, да достига своя максимум при u = u(t) почти при всички t от отрязъка [t0, t1], т.е. трябва да се изпълнява равенството (13); (в) в крайния момент от времето да е в сила равенството
H (ηˆ (t1 ), xˆ (t1 ), u (t1 )) ≥ 0.

Задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума
Задачата на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума* (terminal economic control problem in maximum principle) се отнася до управляем икономически процес, който се описва от диференциалните
уравнения
(15)

x&i = f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r , t ), i = 1, 2, ..., n,

с начални условия xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n. Икономическите функции

f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r , t )
са непрекъснати по отношение на t и са непрекъснато-диференцируеми по
съвкупност по отношение на останалите свои аргументи. Различието между
икономическите системи (15) и (1) се състои в това, в (15) функциите fi не зависят явно от времето t. Въвеждаме означенията

x = ( x1 , x2 , ..., xn ),
u = (u1 , u 2 , ..., u r ),
f = ( f1 , f 2 , ..., f n )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и приемаме, че всяко допустимо икономическо управление u = u(t) (като областта на допустимите управления си остава предишната) еднозначно определя единствено решение на икономическата задача на О. Коши, описана от
уравненията x& = f ( x, u , t ), t 0 < t , и x(t0)= x0, а за всяко такова решение е определено значението на целевия икономически функционал
n

J (u ) = c * x(t ) = ∑ ci xi (T ),

(16)

i =1

където c е зададен вектор, а моментът от времето t = T е предварително фиксиран. Тогава задачата на терминалното икономическо управление при прилагане на принципа на максимума се състои в това да се намери допустимо икономическо управление, при което икономическият функционал (16) приема наймалкото си значение. От своя страна принципът на максимума в тази задача,
изразяващ необходимите условия за икономическа оптималност, е следният: за
да бъдат икономическото управление u = uˆ (t ) и съответствуващото му решение x = xˆ (t ) на задачата, представена от изразите (15) и

xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n,
оптимални по отношение на функционала (16) в задача на терминално икономическо управление, е необходимо, а в задача на линейна система (15) – и достатъчно, да е изпълнено условието за максимума

(18)

H (η (t ), xˆ (t ), uˆ (t ), t ) (=) max H (η (t ), xˆ (t ), u, t ),
u ∈U

където
n

H (η (t ), x(t ), u (t ), t ) = ∑η i f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ),
i =1

а η (t ) = (η1 (t ), η 2 (t ), ..., η n (t )) да е решение на системата от уравнения

η&i = −

∂H (η , xˆ (t ), uˆ (t ), t )
, i = 1, 2, ..., n,
∂xi

с начални условия η i (T ) = −ci , i = 1, 2, ..., n.
Независимо че функционалът (16) е линеен, представената задача на терминалното управление е достатъчно универсална при фиксирана продължителност на икономическия процес t0 ≤ t ≤ T. Следният частен случай илюстри-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ра това твърдение. Приемаме, че управляемият икономически процес се моделира от израза (15), а за критерий на икономическа оптималност служи нелинейният функционал

J (u ) = Ψ ( x1 (T ), x2 (T ), ..., xn (T )),

(17)

в който Ψ ( x1 , x2 , ..., xn ) е зададена икономическа функция на своите аргументи, притежаваща всички необходими производни в следващите формули. Въвеждаме спомагателната променлива x0 и полагаме

x0 (t ) = Ψ ( x1 (T ), x2 (T ), ..., xn (T )),
където (x1(t), x2(t), …, xn(t)) е решение на задачата, представена от изразите
x& = f ( x, u , t ), t 0 < t , и x(t0)= x0. Като диференцираме равенството (17) и като
отчитаме, че x& = f ( x, u , t ), записваме равенството

x&0 (t ) = f 0 ( x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ), u1 (t ), u 2 (t ), ..., u r (t ), t ),
където

f 0 ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r , t ) =
n

=∑
i =1

∂Ψ ( x1 , x2 , ..., xn )
f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r , t ).
∂xi

Ето защо задачата за минимизирането на икономическия функционал (на целевата икономическа функция) (17) при решаването на уравненията (15) с начални условия xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n, е еквивалентна на задачата за минимизация на функционала J1(u) = x0(T), принадлежащ към решението на системата
от уравнения

x&i = f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r , t ), i = 0, 1, 2, ..., n,
с начални условия x0(t0) = 0 и xi(t0) = xi0 , i = 1, 2, ..., n. Икономическияг функционал J1(u) е също частен случай на функционала (16). Тогава принципът на
максимума в задачата на терминалното икономическо управление, когато се
оптимизира нелинейния икономически функционал (17), е следният: за да бъдат допустимото икономическо управление u = uˆ (t ) и съответствуващото му
решение
x = xˆ (t ) на задачата, представена от изразите (2) и

xi (t 0 ) = xi0 , i = 1, 2, ..., n, оптимални по отношение на функционала (17), е необходимо съществуването на такава ненулева икономическа вектор-функция
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------η(t), при която: (а) икономическите функции η(t ), xˆ (t ) и uˆ (t ) да са свързани
чрез уравненията (2) и

η&i = −

∂H (η , x, u , t )
, i = 1, 2, ..., n,
∂xi

и чрез допълнителните условия

η (T ) = −

∂Ψ ( x(T ))
, i = 1, 2, ..., n;
∂xi

(б) да се изпълнява се условието за максимума (18).

ЗАДЕЛЕНОСТ (allotment) (кд) – във:
запасова икокореномическа заделеност (същото като запасово икокореномическо обтиучастие);
запасова икореномическа заделеност (същото като запасово икореномическо обтиучастие);
запасова икоуниреномическа заделеност (същото като запасово икоуниреномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икокореномическа заделеност (същото като запасова икокореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икономическа заделеност (същото като запасова
инцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиинцентит);
запасова инцентитална икореномическа заделеност (същото като запасов
икореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икореномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икотехномическа заделеност (същото като запасан инцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически
обтиинцентит);
запасова инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
запасова трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
запасова икокореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова трансцентитална икономическа заделеност (същото като запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически
обтитрансцентит);
запасова трансцентитална икореномическа заделеност (същото като запасов икореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално
икореномическо обтиучастие);
запасова трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
запасан трансцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтитрансцентит);
запасова трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
запасов икоуниреномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икокореномическа заделеност (същото като запасова икокореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално
икокореномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икономическа заделеност (същото като запасова
уницентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит);
запасова уницентитална икореномическа заделеност (същото като запасов икореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икореномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икотехномическа заделеност (същото като запасан уницентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтиуницентит);
запасова уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтиуницентит и като запасово уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие);
запасова центитална икокореномическа заделеност (същото като запасова икокореномически обтицентит и като запасово центитално икокореномическо обтиучастие);
запасова центитална икономическа заделеност (същото като запасова
центитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтицентит);
запасова центитална икореномическа заделеност (същото като запасов
икореномически обтицентит и като запасово центитално икореномическо
обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова центитална икотехномическа заделеност (същото като запасан
центитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтицентит);
запасова центитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтицентит и като запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна икокореномическа заделеност (същото като изпълнително
икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна икореномическа заделеност (същото като изпълнително
икореномическо обтиучастие);
изпълнителна икоуниреномическа заделеност (същото като изпълнително
икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икономическа заделеност (същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтиинцентит);
изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиинцентит);
изпълнителна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
изпълнителен икоуниреномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като изпълнителна икокореномически обтитрансцентит и като изпълнително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтитрансцентит);
изпълнителна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като изпълнителен икореномически обтитрансцентит и като изпълнително
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като изпълнителан трансцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтитрансцентит);
изпълнителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като изпълнителен икоуниреномически обтитрансцентит и като изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икономическа заделеност (същото като изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтиуницентит);
изпълнителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиуницентит);
изпълнителна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като изпълнителен икоуниреномически обтиуницентит и като изпълнително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна центитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтицентит и като изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна центитална икономическа заделеност (същото като изпълнителна центитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтицентит);
изпълнителна центитална икореномическа заделеност (същото като изпълнителен икореномически обтицентит и като изпълнително центитално
икореномическо обтиучастие);
изпълнителна центитална икотехномическа заделеност (същото като изпълнителен центитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтицентит);
изпълнителна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
изпълнителен икоуниреномически обтицентит и като изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа заделеност (същото като икокореномическо обтиучастие);
икореномическа заделеност (същото като икореномическо обтиучастие);
икоуниреномическа заделеност (същото като икоуниреномическо
обтиучастие);
инцентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтиинцентит и като инцентитално икокореномическо обтиучастие);
инцентитална икономическа заделеност (същото като инцентитална
икономическа обтизначимост и икономически обтиинцентит);
инцентитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтиинцентит и като инцентитално икореномическо обтиучастие);
инцентитална икотехномическа заделеност (същото като инцентитален
икотехномически обтипринос и икотехномически обтиинцентит);
инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като икоуниреномически обтиинцентит и като инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
работна икокореномическа заделеност (същото като работно икокореномическо обтиучастие);
работна икореномическа заделеност (същото като работно икореномическо обтиучастие);
работна икоуниреномическа заделеност (същото като работно икоуниреномическо обтиучастие);
работна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна инцентитална икономическа заделеност (същото като работна
инцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиинцентит);
работна инцентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икореномическо обтиучастие);
работна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като работен инцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически
обтиинцентит);
работна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтиинцентит и като работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна трансцентитална икономическа заделеност (същото като работна трансцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтитрансцентит);
работна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално
икореномическо обтиучастие);
работна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като работна икокореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
работан трансцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтитрансцентит);
работна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
работен икоуниреномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
работна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиуницентит и като работно уницентитално
икокореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икономическа заделеност (същото като работна
уницентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит);
работна уницентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиуницентит и като работно уницентитално икореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтиуницентит);
работна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтиуницентит и като работно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие);
работна центитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтицентит и като работно центитално икокореномическо обтиучастие);
работна центитална икономическа заделеност (същото като работна
центитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтицентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна центитална икореномическа заделеност (същото като работен
икореномически обтицентит и като работно центитално икореномическо
обтиучастие);
работна центитална икотехномическа заделеност (същото като работен
центитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтицентит);
работна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтицентит и като работно центитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна икокореномическа заделеност (същото като субстатно икокореномическо обтиучастие);
субстатна икореномическа заделеност (същото като субстатно икореномическо обтиучастие);
субстатна икоуниреномическа заделеност (същото като субстатно икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатна икокореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икономическа заделеност (същото като субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиинцентит);
субстатна инцентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатан инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиинцентит);
субстатна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
субстатен икоуниреномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като субстатна икокореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатен
икономически обтитрансцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
субстатен икореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
субстатна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатан трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен
икотехномически обтитрансцентит);
субстатна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като субстатен икоуниреномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатна икокореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икономическа заделеност (същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиуницентит);
субстатна уницентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално
икореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатан уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиуницентит);
субстатна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
субстатен икоуниреномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна центитална икокореномическа заделеност (същото като субстатна икокореномически обтицентит и като субстатно центитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна центитална икономическа заделеност (същото като субстатна центитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтицентит);
субстатна центитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтицентит и като субстатно центитално икореномическо обтиучастие);
субстатна центитална икотехномическа заделеност (същото като субстатан центитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтицентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като субстатен икоуниреномически обтицентит и като субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна икокореномическа заделеност (същото като сустатантно
икокореномическо обтиучастие);
сустатантна икореномическа заделеност (същото като сустатантно
икореномическо обтиучастие);
сустатантна икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантно
икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантна икокореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икономическа заделеност (същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиинцентит);
сустатантна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантан инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиинцентит);
сустатантна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като сустатантна икокореномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтитрансцентит);
сустатантна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като сустатантен икореномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като сустатантан трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен икотехномически обтитрансцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сустатантен икоуниреномически обтитрансцентит и като сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като сустатантна икокореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икономическа заделеност (същото като
сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиуницентит);
сустатантна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантан уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиуницентит);
сустатантна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатантно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна центитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантна икокореномически обтицентит и като сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна центитална икономическа заделеност (същото като сустатантна центитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтицентит);
сустатантна центитална икореномическа заделеност (същото като сустатантен икореномически обтицентит и като сустатантно центитално
икореномическо обтиучастие);
сустатантна центитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантан центитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтицентит);
сустатантна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатантен икоуниреномически обтицентит и като сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна икокореномическа заделеност (същото като сустатитно
икокореномическо обтиучастие);
сустатитна икореномическа заделеност (същото като сустатитно икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитна икоуниреномическа заделеност (същото като сустатитно
икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитна икокореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икономическа заделеност (същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
икономически обтиинцентит);
сустатитна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитан инцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтиинцентит);
сустатитна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като сустатитна икокореномически обтитрансцентит и като сустатитно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
икономически обтитрансцентит);
сустатитна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтитрансцентит и като сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като сустатитан трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтитрансцентит);
сустатитна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит и като сустатитно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитна икокореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитна уницентитална икономическа заделеност (същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиуницентит);
сустатитна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитан уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен
икотехномически обтиуницентит);
сустатитна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икокореномическа заделеност (същото като сустатитна икокореномически обтицентит и като сустатитно центитално
икокореномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икономическа заделеност (същото като сустатитна центитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтицентит);
сустатитна центитална икореномическа заделеност (същото като сустатитен икореномически обтицентит и като сустатитно центитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитан центитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтицентит);
сустатитна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтицентит и като сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна икокореномическа заделеност (същото като съзидателно
икокореномическо обтиучастие);
съзидателна икореномическа заделеност (същото като съзидателно икореномическо обтиучастие);
съзидателна икоуниреномическа заделеност (същото като съзидателно
икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна инцентитална икономическа заделеност (същото като съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит);
съзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като съзидателен икореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтиинцентит);
съзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като съзидателна икокореномически обтитрансцентит и като съзидателно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен
икономически обтитрансцентит);
съзидателна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
съзидателен икореномически обтитрансцентит и като съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като съзидателан трансцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтитрансцентит);
съзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като съзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като съзидателно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икономическа заделеност (същото като съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиуницентит);
съзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
съзидателен икореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен
икотехномически обтиуницентит);
съзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна центитална икокореномическа заделеност (същото като съзидателен икокореномически обтицентит и като съзидателно центитално
икокореномическо обтиучастие);
съзидателна центитална икономическа заделеност (същото като съзидателна центитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтицентит);
съзидателна центитална икореномическа заделеност (същото като съзидателен икореномически обтицентит и като съзидателно центитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна центитална икотехномическа заделеност (същото като съзидателен центитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтицентит);
съзидателна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтицентит и като съзидателно центитално
икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна икокореномическа заделеност (същото като сътворително
икокореномическо обтиучастие);
сътворителна икореномическа заделеност (същото като сътворително
икореномическо обтиучастие);
сътворителна икоуниреномическа заделеност (същото като сътворително икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сътворителен икокореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икономическа заделеност (същото като
сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиинцентит);
сътворителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиинцентит);
сътворителна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сътворителен икоуниреномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като сътворителна икокореномически обтитрансцентит и като сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтитрансцентит);
сътворителна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като сътворителен икореномически обтитрансцентит и като сътворително
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като сътворителан трансцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен икотехномически обтитрансцентит);
сътворителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сътворителен икоуниреномически обтитрансцентит и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като сътворителен икокореномически обтиуницентит и като сътворително
уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икономическа заделеност (същото като
сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиуницентит);
сътворителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиуницентит);
сътворителна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сътворителен икоуниреномически обтиуницентит и като сътворително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна центитална икокореномическа заделеност (същото като
сътворителен икокореномически обтицентит и като сътворително центитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна центитална икономическа заделеност (същото като сътворителна центитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтицентит);
сътворителна центитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтицентит и като сътворително центитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна центитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен центитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтицентит);
сътворителна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сътворителен икоуниреномически обтицентит и като сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа икокореномическа заделеност (същото като творческо икокореномическо обтиучастие);
творческа икореномическа заделеност (същото като творческо икореномическо обтиучастие);
творческа икоуниреномическа заделеност (същото като творческо икоуниреномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално
икокореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икономическа заделеност (същото като творческа инцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически
обтиинцентит);
творческа инцентитална икореномическа заделеност (същото като творчески икореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
творчески инцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиинцентит);
творческа инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
творческа икокореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
творческа трансцентитална икономическа заделеност (същото като
творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтитрансцентит);
творческа трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
творчески икореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие);
творческа трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
съзидателан трансцентитален икотехномически обтипринос и творчески
икотехномически обтитрансцентит);
творческа трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като творчески икоуниреномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икономическа заделеност (същото като творческа уницентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиуницентит);
творческа уницентитална икореномическа заделеност (същото като
творчески икореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално
икореномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
творчески уницентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиуницентит);
творческа уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа центитална икокореномическа заделеност (същото като творчески икокореномически обтицентит и като творческо центитално икокореномическо обтиучастие);
творческа центитална икономическа заделеност (същото като творческа
центитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтицентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа центитална икореномическа заделеност (същото като творчески икореномически обтицентит и като творческо центитално икореномическо обтиучастие);
творческа центитална икотехномическа заделеност (същото като творчески центитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтицентит);
творческа центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтицентит и като творческо центитално
икоуниреномическо обтиучастие);
трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтитрансцентит и като трансцентитално икокореномическо
обтиучастие);
трансцентитална икономическа заделеност (същото като трансцентитална икономическа обтизначимост и икономически обтитрансцентит);
трансцентитална икореномическа заделеност (същото като икокореномически обтитрансцентит и като трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като трансцентитален икотехномически обтипринос и икотехномически обтитрансцентит);
трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като икоуниреномически обтитрансцентит и като трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие);
унисъзидателна икокореномическа заделеност (същото като унисъзидателно икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна икореномическа заделеност (същото като унисъзидателно икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна икоуниреномическа заделеност (същото като унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като унисъзидателен икокореномически обтиинцентит и като унисъзидателно
инцентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икономическа заделеност (същото като
унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиинцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиинцентит);
унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като унисъзидателна икокореномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна трансцентитална икономическа заделеност (същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтитрансцентит);
унисъзидателна трансцентитална икореномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икореномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като унисъзидателан трансцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит);
унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икокореномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икокореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност (същото като
унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиуницентит);
унисъзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност (същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиуницентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икокореномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна центитална икономическа заделеност (същото като унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтицентит);
унисъзидателна центитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна центитална икотехномическа заделеност (същото като
унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен
икотехномически обтицентит);
унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икоуниреномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие);
уницентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтиуницентит и като уницентитално икокореномическо обтиучастие);
уницентитална икономическа заделеност (същото като уницентитална
икономическа обтизначимост и икономически обтиуницентит);
уницентитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтиуницентит и като уницентитално икореномическо обтиучастие);
уницентитална икотехномическа заделеност (същото като уницентитален икотехномически обтипринос и икотехномически обтиуницентит);
уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като икоуниреномически обтиуницентит и като уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
центитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтицентит и като центитално икокореномическо обтиучастие);
центитална икономическа заделеност (същото като центитална икономическа обтизначимост и икономически обтицентит);
центитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтицентит и като центитално икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икотехномическа заделеност (същото като центитален икотехномически обтипринос и икотехномически обтицентит);
центитална икоуниреномическа заделеност (същото като икоуниреномически обтицентит и като центитално икоуниреномическо обтиучастие).

ЗАДЛЪЖНЕЛИ РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ (indebted less developed
countries - ILDCs) (в межд.) – развиващи се страни (в межд.), натрупали външни дългове (external public debts) (в межд.) (под формата на облигационно
финансиране, банкови заеми и официално финансиране). Към тях се числят
задлъжнелите развиващи се страни с ниски доходи (в межд.) и задлъжнелите
развиващи се страни със средни доходи (в межд.).
ЗАДЛЪЖНЕЛИ СТРАНИ (indebted countries) (ки) – във:
задлъжнели развиващи се страни (в межд.).
ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ (debt; indeptedness) (кд) – във:
външна задлъжнялост (в межд.);
норма на задлъжнялост (в микр.).
ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ (consumer’s economic necessities satisfaction) (ки) – във:
насищане на задоволяването на потребителските икономически потребности.
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ (required bank reserve) (в макр.) – определено от централната банка (респ. от Федералната резервна система на
САЩ) минимално задължително равнище на резерва на търговската банка (в
макр.). Той е един от видовете резервно банково покритие (в макр.) [същото
като банков резерв (в макр.)].
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ (required bank reserve) (ки) – във:
задължителен банков резерв (в макр.);
задължителни частични банкови резерви (в межд.);
задължителни частични банкови резерви на евробанките (в межд.);
задължителни частични банкови резерви на местните банки (в межд.);
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.);
процент на задължителния банков резерв (в макр.);
условие на задължителните банкови резерви (в межд.) (същото като коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.)).
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ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ НА ЕВРОБАНКИТЕ (required bank
reserve of eurobanks) (ки) – във:
задължителни частични банкови резерви на евробанките (в межд.).
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ НА МЕСТНИТЕ БАНКИ (required
bank reserve of domestic banks) (ки) – във:
задължителни частични банкови резерви на местните банки (в межд.).
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕЗЕРВ (required reserve) (ки) – във:
задължителен банков резерв (в макр.);
задължителни частични банкови резерви (в межд.);
задължителни частични банкови резерви на евробанките (в межд.);
задължителни частични банкови резерви на местните банки (в межд.);
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.).
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЧАСТИЧЕН РЕЗЕРВ (required fractional reserve) (ки) –
във:
задължителни частични банкови резерви (в межд.);
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСТИЧНИ БАНКОВИ РЕЗЕРВИ (required fractional
bank reserves) (в межд.) – общ размер на поддържаните в банковата система в
дадена страна задължителни банкови резерви (в макр.).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСТИЧНИ БАНКОВИ РЕЗЕРВИ (required fractional
bank reserves) (ки) – във:
задължителни частични банкови резерви (в межд.);
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСТИЧНИ БАНКОВИ РЕЗЕРВИ НА ЕВРОБАНКИТЕ (required fractional bank reserves of eurobanks) (в межд.) – част от общата
величина на задължителните частични банкови резерви (в межд.), която се
поддържа от евробанките (в межд.).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСТИЧНИ БАНКОВИ РЕЗЕРВИ НА МЕСТНИТЕ
БАНКИ (required fractional bank reserves of domestic banks) (в межд.) – част от
общата величина на задължителните частични банкови резерви (в межд.),
която се поддържа от местните търговски банки (в макр.).
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ЧУЖБИНА
(compulsory foreign credits restraint) (в межд.) – въведена през 1968 г. форма на
ограничаване на банковата дейност в САЩ.
процент на задължителния банков резерв (в макр.);
условие на задължителните банкови резерви (в межд.) (същото като коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.)).
ЗАДЪРЖАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (retaining economic connection)
– същото като двустранна икономическа връзка. Вж. и холономна икономическа система.
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външен банков заем (в межд.);
външен облигационен заем (в межд.);
лицева стойност на новите външни заеми (в межд.) (същото като номинална стойност на новите външни заеми (в межд.));
нов вънешн заем (в межд.);
номинална стойност на новите външни заеми (в межд.);
пазарна стойност на новите външни заеми (в межд.);
пределна възвръщаемост на заема (в микр.);
пределна стойност на новите външни заеми (в межд.);
средна възвръщаемост на заема (в микр.);
финансиране чрез получаване на заеми (в макр.).
ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИИ ОТ ФИРМАТА (firm hold-positions) (в микр.) –
действия на установените в олигопола [вж. установена олигополна фирма (в
микр.)] фирми [вж. установена олигополна фирма (в микр.)] с цел да възпрат
навлизането в него на нови фирми. Тези действия се извършват преди навлизането на нови фирми. Към тях спадат различните позиционни стратегии на
фирмата (в микр.), в т.ч. и създаването на бариери за влизане (в микр.) чрез
извършването на високи първоначални разходи.
ЗАЕМЕН КАПИТАЛ (loan capital; debt capital) (в макр.), заемен фонд (в
макр.), – паричен капитал, отпускан от финансови посредници (в макр.) (или
директно от неговите притежатели) в заем (в кредит) срещу лихва (в макр.),
определена въз основа на договорен лихвен процент (в макр.).
ЗАЕМЕН ФОНД (loan foud; debt foud) (в макр.) – същото като заемен капитал
(в макр.).
ЗАЕМЕН ФОНД (loanable fund) (ки) – във:
заемен фонд (в макр.) (същото като заемен капитал (в макр.));
крива на агрегатното предлагане на заемните фондове (в макр.);
крива на агрегатното търсене на заемни фондове (в макр.);
пазар на заемните фондове (в макр.);
равновесен обем на заемните фондове (в макр.);
равновесие на пазара на заемните фондове (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАЕМНА ПАРИЧНА БАЗА (borrowed monetary base) (в макр.) – елемент на
паричната база (в макр.), който не е стриктно контролиран от централната
банка (в макр.). Това са сконтовите заеми, отпускани от централната банка на
търговските банки (в макр.) по определен банков сконтов процент (в макр.).
ЗАЕМНИ АСОЦИАЦИИ (ИНСТИТУЦИИ) (loan associations) (ки) – във:
спестовни и заемни асоциации (институции) (в макр.).
ЗАЕТА РАБОТНА СИЛА (employed force) (в макр.) – множество от всички
заети (в макр.) лица в една страна.
ЗАЕТИ (employed) (в макр.) – лица, които работят (които са заети), вкл. и отсъствуващите от работа поради заболяване, отпуск или стачка.
ЗАЕТОСТ (employment) (в макр.) – степен на ангажираност на лицата на една
страна с труд (на лицата, които работят), на заетите (в макр.). Измерва се с
нормата на заетостта (в макр.). При постоянни други условия повишаването
на средната ставка на работната заплата [на цената на труда (в макр.)]
обуславя понижаване на заетостта.
ЗАЕТОСТ (employment) (кд) – във:
eфект на равновесната заетост (в макр.);
eфект на равновесната заетост (в макр.);
бюджет на пълната заетост (в макр.);
заетост (в макр.);
концепция за бюджетния суфицит на пълната заетост (в макр.) (вж.
бюджет на пълната заетост (в макр.));
модел на цикъла на заетостта (в макр.);
непълна заетост (в микр.);
норма на заетостта (в макр.);
нулев ефект на равновесната заетост (в макр.);
отрицателен ефект на равновесната заетост (в макр.);
положителен ефект на равновесната заетост (в макр.);
пълна заетост (в макр.);
равновесна заетост (в макр.);
равновесна съвкупна обществена заетост (в макр.);
свръхпълна заетост (в макр.);
теория за пълната заетост (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКАЧЕН ВАЛУТЕН КУРС (pegged exchange rate) (в межд.), привързан
валутен курс (в межд.), прикрепен валутен курс (в межд.), паритетен валутен курс (в межд.), – фиксиран валутен курс (в межд.) на една държава,
който е определен. в относително трайно съотношение към валутата (в
межд.) на друга държава или към валутна кошница (в межд.).
ЗАКАЧЕН КУРС (pegged rate) (ки) – във:
закачен валутен курс (в межд.).
ЗАКАЧЕН ПАРИТЕТ (pegged parity) (в межд.) – привързване на курса на националната валута (в межд.) към определена основна (ключова) валута (в
межд.).
ЗАКЛЮЧВАНЕ (closure) (ки) – във:
заключеност /заключване/ на икономическия елемент (вж. отношение
на икономическо заключване /сключване/);
крайност на заключването в клетъчното икономическо разбиване
(вж. клетъчно икономическо пространство);
отношение на икономическо заключване /сключване/.
ЗАКЛЮЧВАНЕ В КЛЕТЪЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ (closure of cellular economic decomposition) (ки) – във:
крайност на заключването в клетъчното икономическо разбиване
(вж. клетъчно икономическо пространство).
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕЛЕМЕНТ (closure of the
economic element) (ки) – във:
заключеност /заключване/ на икономическия елемент (вж. отношение
на икономическо заключване /сключване/);
ЗАКЛЮЧЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЛАСТ* (closed economic range) – вж.
икономическа област.
ЗАКЛЮЧЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (closed economic set)
на икономическото множество A – заключено множество (closed set), съставено от икономически елементи; икономическо множество A , съставено от
(1) икономическото множество A (в зададено метрично икономическо пространство), когато то не съдържа своите точки на сгъстяване на икономическото множество (своите гранични /пределни/ икономически точки) и (2) гра3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ничните (пределните) икономически точки на множеството A. Заключено икономическо подмножество A също е подмножество на зададеното метрично
икономическо пространство. Заключеното икономическо множество A се отличава от A по това, че към A трябва да се прибавят всички негови гранични
елементи (точки), за да се получи A. Вътрешността на множеството A се състои от точките на A с изключение на неговите гранични точки. Ако X е произволно метрично икономическо пространство, което съдържа икономическото
множество A, тогава даден елемент на A е вътрешна икономическа точка на A,
ако този елемент служи като център на някаква отворена сфера, която изцяло
се съдържа в A. Тогава под вътрешност на икономическото множество A,
означавана с int (A), се разбира множеството от всички негови вътрешни точки,
т.е.
int ( A) = {x : x ∈ A и S r ( x) ⊆ A при някои r}.
Вътрешността int (A) на икономическото множество A притежава следните
свойства: (1) int (A) е отворено икономическо подмножество на A, което съдържа всяко отворено икономическо подмножество на A, т.е. вътрешността на
A е най-голямото от отворените икономически подмножества на A; (2) ако A е
отворено икономическо множество, от това следва, че A = int (A), т.е. отвореното икономическо множество е равно на своята вътрешност; (3) вътрешността int (A) на икономическото множество A съвпада с обединението на всички
отворени подмножества на A; (4) int ( A) = [( A′)] ' , т.е. вътрешността на икономическото множество A съвпада с допълнението на заключеното икономическо множество на допълнението на A.

ЗАКЛЮЧЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (closed economic set)
(ки) – във:
заключено икономическо множество;
открито-заключено икономическо множество.
ЗАКЛЮЧЕНОСТ (closure) (кд) – във:
заключеност /заключване/ на икономическия елемент (вж. отношение
на икономическо заключване);
заключеност на икономическото множество;
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКЛЮЧЕНОСТ НА БИНАРНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ
(closure of the binary economic relation) (ки) – във:
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение.
ЗАКЛЮЧЕНОСТ /ЗАКЛЮЧВАНЕ/ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕЛЕМЕНТ* (closure of the economic element) – вж. отношение на икономическо
заключване.
ЗАКЛЮЧЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (closure of
the economic set) A в топологичното икономическо пространство – сечение на
всички затворени икономически множества, съдържащи се в (изграждащи)
множеството A (вж. сечение на икономическите множества).
ЗАКЛЮЧЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОТНОШЕНИЕ (closure of
the economic relation) (ки) – във:
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение.
ЗАКЛЮЧЕНОСТ НА РАЗМИТОТО БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (closure of the fuzzy binary economic relation) (ки) – във:
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение.
ЗАКЛЮЧЕНОСТ НА РАЗМИТОТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ
(closure of the fuzzy economic relation) (ки) – във:
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение.
ЗАКОН (law) (кд) – във:
асоциативен закон в икономиката;
астатичен закон на икономическото регулиране;
втори закон на Госен, Х.;
втори закон на термодинамиката;
двумерен диференциален закон на разпределението на вероятностите
в икономиката (вж. автокорелационна функция на случайния икономически
процес);
дистрибутивен закон в икономиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диференциален закон на икономическо регулиране (вж. последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата
система);
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 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);
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 закони на разпределението на случайните икономически
величини (същото като диференциални закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини);
диференциални условени закони на разпределенията на вероятностите на
случайните икономически величини;
Закон за американските сделки от 1933 г. (в межд.);
Закон за взаимните търговски споразумения от 1934 г. (в межд.);
Закон за вносните мита от 1932 г. (в межд.);
закон за големите числа;
закон за двойното отрицание в икономиката (вж. алгебра на икономическите множества);
закон за достатъчното основание;
закон за единната цена при продуктовия пазар (в межд.);
закон за единната цена при финансовия пазар (в межд.);
закон за единната цена;
закон за изключеното трето;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------закон за намаляващата възвръщаемост на факторите на производството (вж. Рикардо, Дейвид);
закон за намаляващата макроикономическа пределна производителност
на труда (в макр.);
закон за намаляващата пределна възвръщаемост на инвестициите (в
макр.);
закон за намаляващата пределна възвръщаемост на инвестициите (в
микр.);
закон за намаляващата пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на производствените икономически фактори;
закон за намаляващата пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на трудовия с физическия икономически фактор;
закон за намаляващата пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на физическия с трудовия икономически фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия запас;
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт;
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на трудовия икономически
фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на физическия икономически
фактор;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор;
закон за намаляващата пределна производителност на капитала (в
микр.);
закон за намаляващата пределна производителност на труда (в микр.);
закон за намаляващия пределен продукт на капитала (в микр.); (в микр.);
закон за намаляващия пределен продукт на труда (в микр.);
закон за намаляващия продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
закон за нарастването на ентропията (вж: ентропия);
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори;
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------закон за нарастващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор;
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия запас
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт;
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически
фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на физическия икономически
фактор;
закон за нарастващия полезностен пределен потребителен разход (в
микр.);
закон за нарастващия пределен производствен разход (в микр.);
закон за нарастващия продуктов пределен производствен разход (в
микр.);
закон за необходимото икономическо разнообразие (същото като принцип
на необходимото икономическо многообразие);
закон за обратното отношение между съдържанието и обема на икономическото понятие;
закон за постепенното намаляване на средната склонност към потребление (в макр.);
закон за постоянната пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори (в микр.) (вж. закон за постоянния
продуктов пределен производствен разход (в микр.));
закон за постоянния продуктов пределен производствен разход (в микр.);
закон за предлагането (в микр.);
Закон за приходите от 1971 г. (в межд.);
закон за продуктовото предлагане (в микр.);
Закон за разширяване на търговията от 1962 г. (в межд.);
закон за сравнителните предимства (в межд.);
закон за трудовата стойност (вж. Рикардо, Дейвид);
Закон за търговията от 1974 г. (в межд.);
закон за търсенето (в икон.);
закон на Eнгел, E. (в микр.);
закон на Валрас, Л. (в микр.);
закон на Грешъм, Т. (в межд.);
8
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закон на Енгел, Е., за агрегирането (в микр.);
закон на икономическото противоречие;
закон на икономическото регулиране;
закон на икономическото тъждество;
закон на икономическото управление;
закон на Оукън, А. (в макр.);
закон на Сей, Ж.-Б. (в макр.);
закон на Хотелинг, Х. (в микр.);
закони на де Морган в икономиката;
закони на идемпотентността в икономиката;
закони на поглъщането в икономиката;
закони на пределната икономическа ценност;
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 непрекъснатата случайна икономическа
величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
закони на разпределението на случайните икономически величини (същото като закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини);
изодромен закон на икономическото регулиране;
използване на фундаментални икономически закони (вж. методи на
икономическото прогнозиране);
икономически закон;
интегрален закон на икономическото регулиране (същото като астатичен
закон на икономическото регулиране);
интегрален закон на разпределението на вероятностите 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 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);
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;
комутативен закон в икономиката;
общ асоциативен закон в икономиката;
общ дистрибутивен закони в икономиката;
общ комутативен закон в икономиката;
пропорционален закон на икономическото регулиране (същото като статичен закон на икономическото регулиране);
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране (същото като изодромен закон на икономическото регулиране);
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране с производна функция;
първи закон на Госен, Х. ;
симетрия между асоциативните закони в икономиката;
симетрия между дистрибутивните закони в икономиката;
симетрия между законите на де Морган в икономиката;
симетрия между законите на идемпотентността в икономиката;
симетрия между законите на поглъщането в икономиката;
симетрия между комутативните закони в икономиката;
статичен закон на икономическото регулиране;
10

463

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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;
формули на пълните вероятности за диференциалните закони на разпределението на случайните икономически величини;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
случайните икономически величини;
формули на пълните вероятности за интегралните закони на разпределението на случайните икономически величини.
ЗАКОН ЗА АГРЕГИРАНЕТО (aggregation law) (ки) – във:
закон на Енгел, Е., за агрегирането (в микр.).
ЗАКОН ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ СДЕЛКИ ОТ 1933 Г. (Buy American Act of
1933 - BAA) (в межд.) – закон в САЩ, който задължава правителствените институции да изкупуват продукти (в т.ч. и услуги), произведени от малки местни
фирми или от местни фирми в депресивни райони на страната, и при цени, които до определен процент са по-високи от цените на същите вносни продукти.
ЗАКОН ЗА ВЗАИМНИТЕ ТЪРГОВСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ 1934 Г.
(Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 - RTAA) (в межд.) – приет в САЩ по
времето на президента Франклин Делано Рузвелт, с който правото да бъдат
намалявани митата (в межд.) е прехвърлено от американския конгрес на изпълнителната власт; един от законите в САЩ, чрез които се уреждат въпроси
на ответната търговска политика (в межд.). На президента и на неговите
съветници е предоставено правото да водят преговори за намаляване на митата
на реципрочна основа до 50 %. Израз е на либерализирането на международната търговия (в межд.).
ЗАКОН ЗА ВНОСНИТЕ МИТА ОТ 1932 Г. (Import Duties Act of 1932) (в
межд.) – закон във Великобритания, с който са обложени с 10 % мито всички
вносни стоки (без хранителните продукти, суровините и някои стоки, произведени извън страните членки на Британската общност). Той е протекционисти11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен закон, с който окончателно се премахва политиката на свободна търговия
(в межд.) в тази страна. Вж. протикционизъм (в межд.).

ЗАКОН ЗА ГОЛЕМИТЕ ЧИСЛА (law of large numbers) – закон, според който
съвкупното действие на голям брой случайни фактори довежда (но при наличието на някои твърде общи условия) до резултат, който почти не зависи от
случайността. Нека η1, η2, … е последователност от случайни величини, Sn = η1
+ η2 + … + ηn е сумата на първите n от тях, а An = E(Sn) = E(η1) + E(η2) + … +
E(ηn) е математическото очакване на Sn. Тогава посочената последователност
се подчинява на закона за големите числа, ако при кои да е ε > 0 и δ > 0 може
да се намери такова число N, щото за всички n ≥ N с вероятност, не по-малка
от 1 – δ, средната аритметична Sn/n се отклонява от E(Sn) не повече от ε. Ако
величините η1, η2, … са взаимно независими и имат една и съща функция на
вероятностното разпределение, тогава за приложимостта на закона за големите
числа е достатъчно, щото ηk да имат крайно математическо очакване (едно и
също за всички) ηk : E(ηk) = a. В този случай E(Sn)/n = a и според закона за големите числа при големи n средната аритметична Sn/n практически съвпада с a
= E(ηk).
ЗАКОН ЗА ДВОЙНОТО ОТРИЦАНИЕ В ИКОНОМИКАТА (double negation law in economy) – вж. алгебра на икономическите множества.
ЗАКОН ЗА ДОСТАТЪЧНОТО ОСНОВАНИЕ (law of the adequate /suffisient/
foundations) (в икономиката) – логическо изискване всяко истинно икономическо твърдение да бъде обосновано с други твърдения, истинността на което
е доказана. Необходимо е икономическите твърдения да бъдат свързани едно с
друго, да произтичат едно от друго, да се обосновават едно друго, което отразява положението, че в икономическата действителност всеки икономически
предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически
обект, икономическа система) има своя причина.
ЗАКОН ЗА ЕДИННАТА ЦЕНА (single price law) (в межд.) – икономически
закон, според който при изравнени условия съотношението между цените на
дадена стока [продукт или финансов актив (в микр.)], изразени в паричните
единици на две страни, е равно на валутния курс (в межд.), установяван между тези парични единици. Проявява се като закон за единната цена при продуктовия пазар (в межд.) и закон за единната цена при финансовия пазар (в
межд.).
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН ЗА ЕДИННАТА ЦЕНА (single price law) (ки) – във:
закон за единната цена;
закон за единната цена при продуктовия пазар (в межд.);
закон за единната цена при финансовия пазар (в межд.).
ЗАКОН ЗА ЕДИННАТА ЦЕНА ПРИ ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР* (single
price law in product market) (в межд.) – икономически закон, според който при
изравнени условия съотношението между цените на даден продукт, изразени
в паричните единици на две страни, е равно на валутния курс (в межд.), установяван между тези парични единици.
ЗАКОН ЗА ЕДИННАТА ЦЕНА ПРИ ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР* (single price
law in financial market) (в межд.) – икономически закон, според който при изравнени условия съотношението между цените на даден финансов актив (в
микр.), изразени в паричните единици на две страни, е равно на валутния курс
(в межд.), установяван между тези парични единици.
ЗАКОН ЗА ИЗКЛЮЧЕНОТО ТРЕТО (law of excluted middle) в икономиката
– закон, според който от две противоречащи си икономически твърдения в
едно и също време и в едно и също отношение едното от тях непременно е истинно.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ФАКТОРИТЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО (law of diminishing returns of the production factors) –
вж. Дейвид Рикордо.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРЕДЕЛНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА (law of diminishing macroeconomic
marginal labour productivity) (в макр.) – икономически закон, според него с нарастването на съвкупната (обобщена на макроикономическо равнище) заета
работна сила [респ. на съвкупния труд, представен от агрегатния народностопански макроикономически труд (в макр.)] (при постоянен съвкупен обем
на останалите производствени фактори) макроикономическата пределна производителност на труда се понижава (в макр.).
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ (law of diminishing marginal return on investment) (в макр.)
– икономически закон, според който при постоянни други условия пределната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възвръщаемост на инвестициите (в макр.) намалява с нарастването на техния
реален обем.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ* (law of diminishing marginal returns on investments) (в
микр.) – според него при постоянни други условия пределната възвръщаемост на инвестицията (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката намалява с нарастването на техния реален обем.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА НОРМА НА ПРОДУКТОВО-ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (law of the diminishing product-equivalent
substitution marginal rate of production economic factors) – икономически закон,
според който в особената област на пространството на производствените
икономически фактори и при някакво фиксирано равнище на икономическия
продукт (същото като производствен икономически продукт), който е икономически резултат от прилагането в икономическото производство на множество от взаимозаместващи се производствени икономически фактори при
определена производствена икономическа система (вж. взаимозаменяемост
на производствените икономически фактори), пределната норма на продуктово-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори намалява при нарастването на обема на използването на даден производствен фактор, което замества намаляването на обема на използването на
друг производствен фактор от посоченото множество, но така че да запазва
фиксираното равнище на продукта. Дължи се на действието на закона за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори, при което всяка следваща единица от нарастването на дадения производствен фактор (чиято пределна продуктова производителност
намалява поради ефекта на факторното насищане) освобождава все по-малки
количества от заместващия го фактор (чиято пределна продуктова производителност расте поради същата причина) (вж. пределна продуктова производителност на икономическия фактор).
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА НОРМА НА ПРОДУКТОВО-ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА ТРУДОВИЯ С ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (law of the diminishing product-equivalent
substitution marginal rate of labour by physical production economic factor) – икономически закон, според който в особената област на пространството на
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствените икономически фактори (съставено само от взаимозаместващи се трудов производствен икономически фактор и физически производствен икономически фактор) и при някакво фиксирано равнище на икономическия продукт (същото като производствен икономически продукт), който е
икономически резултат от прилагането в икономическото производство само
на трудовия и физическия производствен фактор при определена производствена икономическа система (вж. взаимозаменяемост на производствените
икономически фактори), пределната норма на продуктово-еквивалентното
заместване на трудовия с физическия икономически фактор намалява при
нарастването на обема на използването на физическия производствен фактор,
което замества намаляването на обема на използването на трудовия производствен фактор от посоченото множество, но така че да запазва фиксираното
равнище на продукта. Дължи се на действието на закона за намаляващата
пределна продуктова производителност на физическите производствени икономически фактори, при което всяка следваща единица от нарастването на
физическия производствен фактор (чиято пределна продуктова производителност намалява поради ефекта на факторното насищане) освобождава все помалки количества от заместващия го трудов производствен фактор (чиято пределна продуктова производителност расте поради същата причина) (вж. пределна продуктова производителност на физическия икономически фактор).
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА НОРМА НА ПРОДУКТОВО-ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ С ТРУДОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (law of the diminishing product-equivalent
substitution marginal rate of physical by labour production economic factor) – икономически закон, според който в особената област на пространството на
производствените икономически фактори (съставено само от взаимозаместващи се трудов производствен икономически фактор и физически производствен икономически фактор) и при някакво фиксирано равнище на икономическия продукт (същото като производствен икономически продукт), който е
икономически резултат от прилагането в икономическото производство само
на трудовия и физическия производствен фактор при определена производствена икономическа система (вж. взаимозаменяемост на производствените
икономически фактори), пределната норма на продуктово-еквивалентното
заместване на физическия с трудовия икономически фактор намалява при
нарастването на обема на използването на трудовия производствен фактор,
което замества намаляването на обема на използването на физическия произ15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен фактор от посоченото множество, но така че да запазва фиксираното
равнище на продукта. Дължи се на действието на закона за намаляващата
пределна продуктова производителност на трудовите производствени икономически фактори, при което всяка следваща единица от нарастването на
трудовия производствен фактор (чиято пределна продуктова производителност намалява поради ефекта на факторното насищане) освобождава все помалки количества от заместващия го физически производствен фактор (чиято
пределна продуктова производителност расте поради същата причина) (вж.
пределна продуктова производителност на трудовия икономически фактор).

ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ (law of diminishing marginal utility) (ки) – във:
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия запас;
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт;
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на трудовия икономически
фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на физическия икономически
фактор.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО* (law of diminishing
marginal utility of the economic value in consumption) (*) –икономически закон,
според който пределната полезност на икономическата стойност в потреблението MU(vqc) намалява при нарастване на равнището (обема) qc на неговото потребление (на потребителния икономически продукт). Обяснява се с положението, че с увеличаване на обема на потреблението общата икономическа
стойност TV(qc) на потребителния икономически продукт qc расте по-бързо
от нарастването на неговата обща икономическа полезност TU(qc), защото за
потребителя стойността на единица продукт (в качеството й на приемана икономическа стойност) остава постоянна величина, докато межувременно полезността на същата единица продукт (в качеството й на приемана икономическа полезност) намалява поради действието на закона за намаляващата
пределна полезност на икономическия продукт в икономическото потребление. Вж. закон за намаляващата пределна полезност на икономическата
стойност в производсдтвото и закон за нарастващата пределна стойност
на икономическата полезност в потреблението.
16

469

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО* (law of diminishing
marginal utility of the economic value in production) (*) –икономически закон,
според който пределната полезност на икономическата стойност в производството MU(vqp) намалява при нарастване на равнището (обема) qp на неговото създаване (на производствения икономически продукт). Обяснява се с
положението, че с увеличаване на обема на производството общата икономическа стойност TV(qp) на производствения икономически продукт qp расте
по-бързо от нарастването на неговата обща икономическа полезност TU(qp),
защото за производителя полезността на единица продукт (в качеството й на
предавана икономическа полезност) остава постоянна величина, докато межувременно стойността на същата единица продукт (в качеството й на предавана икономическа стойност) расте поради действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в икономическото
производство. Вж. закон за намаляващата пределна полезност на икономическата стойност в потреблението и закон за нарастващата пределна
стойност на икономическата полезност в производството.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС* (law of diminishing marginal utility of the economic
stock) (подразбира се – на възпроизводствения икономически запас) (*) – икономически закон, според който пределната икономическа полезност MU(y) на
възпроизводствения икономически запас y като понятие на икономическото
възпроизводство (в т.ч. при икономическото производство и при икономическото потребление) и в качеството му на възпроизводствен икономически ресурс намалява при нарастване на равнището (обема) на неговото потребление
(което може да бъде производствено или потребително /непроизводствено/).
Негови частни случаи са законът за намаляващата пределна полезност на
икономическия фактор (в т.ч. законът за намаляващата пределна полезност
на физическия икономически фактор и законът за намаляващата пределна
полезност на трудовия икономически фактор) и законът за намаляващата
пределна полезност на икономическия продукт. С нарастване на обема на възпроизводството (на производството или на потреблението) всяка следваща
единица от възпроизводствния икономически запас (в т.ч. от производствения
икономически фактор и от икономическия продукт) индуцира по-малко количество икономическа полезност за икономическия агент (за производителя или
за потребителя). Икономическият агент е някаква икономическа единица (в т.ч.
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидът, фирмата, обществото и т.н.), която дава (определя) все по-ниска
оценка на човешките умения, вложени в способността на всяка следваща единица възпроизводствен запас (в качеството му на възпроизводствен ресурс) да
удовлетворява неговите (на производителя или на потребителя) и на други
икономически единици възпроизводствени потребности (в т.ч. производствени
и потребителни потребности). Това може да се обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Намаляването на пределната полезност на производствения икономически
запас (в т.ч. на производствения фактор и на икономическия продукт) (в качеството й на приемана пределна полезност; вж. приемана икономическа полезност) произтича от положението, че при постоянни други условия (в т.ч. и при
постоянно равнище на разумните икономически потребности на производителя или на потребителя на запаса) с увеличаване на обема на производството
или на потреблението нараства удовлетвореността (степента на насищане
на удовлетворяването, наситеността) на производствените или на потребителните потребности (тъй като за употребата на възпроизвеждания икономически запас впоследствие в последващата фаза потреблението или на производството е характерно намаляване на пределната полезност (на продукта или
на производствения фактор). Образно казано, с нарастване на обема на възпроизводството производственият икономически запас (в т.ч. на продукта или
на фактора) отделя (изолира) все по-малко полезност (намалява неговото полезностно отдаване). При възпроизводството (в т.ч. при производството или
при потреблението) се произвежда икономически резултат, при което при постоянни други условия пределната производителност (пределният продукт или
пределният фактор) на икономическия запас намалява с увеличаване на неговото изразходване. Намаляването на пределния продукт или на пределения
фактор на икономическия запас носи следата на намаляващата пределна полезност на този запас в качеството му на възпроизводствен ресурс. Това от
своя страна означава, че създаването на всяка следваща единица резултат (измерен във специфични единици) изисква употребата на нарастващо количество икономически запас под формата на икономически ресурс, положение, което се компенсира с намаляващата пределна полезност на запаса.
Намаляването на пределната полезност на възпроизводствения икономически запас (в т.ч. на производствния икономически фактор или на икономическия продукт) може да се третира и в качеството му на възпроизводствен
икономически резултат съответно в онази фаза на икономическото възпроизводство (производството или потреблението), при която той е създаден. Тогава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тя е предаваната пределна полезност на възпроизводствения икономически
запас (вж. предавана икономическа полезност), определяна съобразно с полезностните предпочитания на неговия създател. След като получи запаса, неговият потребител съобразно със своите полезностни предпочитания му дава
приемана пределна полезност, която е някакво преобразование на предаваната
пределна полезност. Така че преобразуването (вж. икономическо преобразование) на предаваната в приемана пределна полезност на възпроизводствения
икономически запас е само отражение на преобразуването на производителските в потребителски полезностни предпочитания относно този запас. Върху
тази основа действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия запас като форма на възпроизводствен икономически резултат се
трансформира в действие на закона за намаляващата пределна полезност на
икономическия запас като форма на възпроизводствен икономически ресурс.
Ако не е посочено друго, действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия запас обикновено се възприема в контекста на ресурсното проявление на запаса.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия запас се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за намаляващата пределна полезност на консуматорския запас* (law of diminishing
marginal utility of the consumptionary stock), закон за намаляващата пределна
полезност на стопанския запас* (law of diminishing marginal utility of the
protoeconomic stock), закон за намаляващата пределна полезност на пазарно-икономическия запас* (law of diminishing marginal utility of the marketlyeconomic stock) и закон за намаляващата пределна полезност на финансово-пазарно-икономическия запас* (law of diminishing marginal utility of the
labour financially-marketly-economic stock). Общо за всички тях е понятието за
закон за намаляващата пределна полезност на поддържащия запас* (law
of diminishing marginal utility of the labour sustenance /sustaining/ stock) (за закон
за намаляващата пределна полезност на запаса при поддържането).

ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (law of diminishing marginal utility of the economic
product) – икономически закон, според който пределната полезност на икономическия продукт MU(qc) във фазата на икономическото потребление намалява при нарастване на равнището (обема) q на неговото потребление. Въведен
е от Херман Госен и е означаван още като първи закон на Х. Госен. Частен слу19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чай е на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия запас
(в качеството му на възпроизводствен икономически ресурс). С нарастване на
обема на потреблението всяка следваща единица от икономическия продукт
индуцира по-малко количество икономическа полезност за икономическия
потребител. Последният е някаква икономическа единица (в т.ч. индивидът,
фирмата, обществото и т.н.), което показва, че икономическата единица дава
(определя) все по-ниска оценка на човешките умения, вложени в способността
на всяка следваща единица продукт да удовлетворява неговите (на потребителя) икономически потребности (потребителни, непроизводствени потребности) (вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие). Според К. Миркович това може да се обясни в
контекста на икономическото възпроизводство.
Намаляването на пределната полезност на икономическия продукт (в качеството й на приемана пределна полезност; вж. приемана икономическа полезност) произтича от положението, че при постоянни други условия (в т.ч. и
при постоянно равнище на разумните икономически потребности) с увеличаване на обема на потреблението нараства удовлетвореността (степента на
насищане на удовлетворяването, наситеността) на тези потребности. Образно казано, с нарастване на обема на потреблението нараства потребителната умора на икономическата единица от употребата на продукта и икономическият продукт отделя (изолира) все по-малко полезност (намалява неговото полезностно отдаване). При потреблението се произвежда трудов икономически фактор (по-късно той ще се включи във следващата фаза на икономическото производство като трудов производствен икономически фактор),
при което при постоянни други условия (в т.ч. и при постоянни разумни производителски възможности на икономическата единица) пределната производителност (пределният трудов фактор) на икономическия продукт намалява с
увеличаване на неговото изразходване (намалява пределната трудовофакторна производителност на икономическия продукт). Намаляването на
пределния трудов фактор на икономическия продукт носи следата на намаляващата пределна полезност на този продукт. Това от своя страна означава, че
създаването на всяка следваща единица трудов фактор (измерен във времеви
единици) изисква употребата на нарастващо количество продукт, положение,
което се компенсира с намаляващата му пределна полезност. В крайна сметка
при изхода на фазата на потреблението се индуцира толкова обща полезност
(обща предавана полезност; вж. предавана икономическа полезност) на създаденото общо количество на трудовия икономически фактор, колкото е израз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ходваната обща полезност на употребеното общо количество на икономическия продукт при нейния вход. Вж. насищане на задоволяването на потребителските икономически потребности.
Намаляването на пределната полезност на икономическия продукт може
да се третира и в качеството му на възпроизводствен икономически резултат в
икономическото производство. Тогава тя е предаваната пределна полезност на
икономическия продукт, т.е. е пределната полезностна оценка, която икономическият производител дава на създаденият от него продукт. Тя също е подложена на действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт, тъй като производителската полезностна оценка се съобразява с последващото потребление на продукта, от което зависи неговата реализация. Впоследствие потребителят на продукта чрез собствена полезностна
оценка съобразно със своите полезностни предпочитания преобразува предаваната пределна полезност в приемана от него пределна полезност на икономически продукт, законът за чието намаляване бе обсъден по-горе. Така че
преобразуването (вж. икономическо преобразование) на предаваната в приемана пределна полезност на икономическия продукт е само отражение на преобразуването на производителските в потребителски полезностни предпочитания
относно този продукт. Върху тази основа действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт като форма на възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт като форма на
възпроизводствен икономически ресурс. Ако не е посочено друго, действието
на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт
обикновено се възприема в контекста на ресурсното проявление на продукта.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за намаляващата пределна полезност на консуматорския продукт* (law of diminishing
marginal utility of the consumptionary product), закон за намаляващата пределна полезност на стопанския продукт* (law of diminishing marginal utility of
the protoeconomic product), закон за намаляващата пределна полезност на
пазарно-икономическия продукт* (law of diminishing marginal utility of the
marketly-economic product) и закон за намаляващата пределна полезност на
финансово-пазарно-икономическия продукт* (law of diminishing marginal
utility of the financially-marketly-economic product). Общо за всички тях е понятието за закон за намаляващата пределна полезност на поддържащия про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (law of diminishing marginal utility of the sustenance /sustaining/ product)
(за закон за намаляващата пределна полезност на продукта при поддържането).
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (law of diminishing marginal utility of the economic
factor) (*) – икономически закон, според който пределната полезност на икономическия фактор MU(xp) във фазата на икономическото производство намалява при нарастване на равнището (обема) x на неговото производствено
потребление. Частен случай е на закона за намаляващата пределна полезност
на икономическия запас (в качеството му на възпроизводствен икономически
ресурс). От своя страна, негови частни случаи са законът за намаляващата
пределна полезност на физическия икономически фактор и законът за намаляващата пределна полезност на трудовия икономически фактор. С нарастване на обема на производството всяка следваща единица от производствения
икономически фактор (в т.ч. физически производствен икономически фактор
и трудов производствен икономически фактор) индуцира по-малко количество икономическа полезност за производителя. Последният е някаква икономическа единица (в т.ч. индивидът, фирмата, обществото и т.н.), която дава (определя) все по-ниска оценка на човешките умения, вложени в способността на
всяка следваща единица производствен фактор да удовлетворява неговите (на
производителя) производствени потребности. Това може да се обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Намаляването на пределната полезност на производствения икономически
фактор (в т.ч. на физическия и на трудовия фактор) (в качеството й на приемана пределна полезност; вж. приемана икономическа полезност) произтича от
положението, че при постоянни други условия (в т.ч. и при постоянно равнище
на разумните икономически потребности на потребителя на продукта на производството) с увеличаване на обема на производството нараства удовлетвореността (степента на насищане на удовлетворяването, наситеността)
на производствените потребности (тъй като за употребата на произвеждания
продукт впоследствие в потреблението е характерно действието на закона за
намаляващата пределна полезност на икономическия продукт). Образно казано, с нарастване на обема на производството производственият икономически
фактор (в т.ч. на физическият и на трудовият фактор) отделя (изолира) все помалко полезност (намалява неговото полезностно отдаване). При производството се произвежда икономически продукт (по-късно той ще се включи във
следващата фаза на икономическото потребление като потребителен иконо22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически ресурс), при което при постоянни други условия пределната производителност (пределният продукт) на икономическия фактор намалява с увеличаване на неговото изразходване (намалява пределната продуктова производителност на икономическия фактор). Намаляването на пределния продукт
на икономическия фактор носи следата на намаляващата пределна полезност
на този фактор (в т.ч. на физическия и на трудовия фактор). Това от своя страна означава, че създаването на всяка следваща единица продукт (измерен във
специфични единици) изисква употребата на нарастващо количество производствен фактор, положение, което се компенсира с намаляващата му пределна полезност. Наред с това обаче действа и принципът на принадеността
(на самонарастването на икономическата ценност) в процеса на производството. В крайна сметка при изхода на фазата на производството се индуцира обща
полезност (обща предавана полезност; вж. предавана икономическа полезност)
на създаденото общо количество на икономически продукт, което е по-голямо
от изразходваната обща полезност на употребеното общо количество на производствения икономически фактор при нейния вход.
Намаляването на пределната полезност на икономическия фактор (в т.ч.
на физическия или на трудовия фактор) може да се третира и в качеството му
на възпроизводствен икономически резултат съответно в онази фаза на икономическото възпроизводство (производството или потреблението), при която
той е създаден. Тогава тя е предаваната пределна полезност на икономическия
фактор, определяна съобразно с полезностните предпочитания на неговия създател. След като получи фактора, неговият потребител съобразно със своите
полезностни предпочитания му дава приемана пределна полезност, която е някакво преобразование на предаваната пределна полезност. Така че преобразуването (вж. икономическо преобразование) на предаваната в приемана пределна полезност на икономическия фактор е само отражение на преобразуването
на производителските в потребителски полезностни предпочитания относно
този фактор. Върху тази основа действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор като форма на възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за намаляващата
пределна полезност на икономическия фактор като форма на възпроизводствен икономически ресурс. Ако не е посочено друго, действието на закона за
намаляващата пределна полезност на икономическия фактор обикновено се
възприема в контекста на ресурсното проявление на фактора.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор се конс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титуират още и съответстващите на последния понятия за закон за намаляващата пределна полезност на консуматорския фактор* (law of diminishing
marginal utility of the consumptionary factor), закон за намаляващата пределна
полезност на стопанския фактор* (law of diminishing marginal utility of the
protoeconomic factor), закон за намаляващата пределна полезност на пазарно-икономическия фактор* (law of diminishing marginal utility of the marketlyeconomic factor) и закон за намаляващата пределна полезност на финансово-пазарно-икономическия фактор* (law of diminishing marginal utility of the
labour financially-marketly-economic factor). Общо за всички тях е понятието за
закон за намаляващата пределна полезност на поддържащия фактор*
(law of diminishing marginal utility of the labour sustenance /sustaining/ factor) (за
закон за намаляващата пределна полезност на фактора при поддържането).

ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (law of diminishing marginal utility of the economic
factor) (ки) – във:
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на трудовия икономически
фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на физическия икономически
фактор.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ТРУДОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (law of diminishing marginal utility of the
labour economic factor) (*) – икономически закон, според който пределната полезност на трудовия икономически фактор MU(lp) във фазата на икономическото производство намалява при нарастване на равнището (обема) l на неговото производствено потребление. Частен случай е на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор (в качеството му на производствен икономически ресурс) а оттам – и на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия запас (в качеството му на възпроизводствен икономически ресурс). С нарастване на обема на производството всяка
следваща единица от трудовия производствен икономически фактор индуцира по-малко количество икономическа полезност за производителя. Последният е някаква икономическа единица (в т.ч. индивидът, фирмата, обществото и
т.н.), която дава (определя) все по-ниска оценка на човешките умения, вложени в способността на всяка следваща единица трудов фактор да удовлетворява
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неговите (на производителя) производствени потребности. Това може да се
обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Намаляването на пределната полезност на трудовия икономически фактор
(в качеството й на приемана пределна полезност; вж. приемана икономическа
полезност) произтича от положението, че при постоянни други условия (в т.ч.
и при постоянно равнище на разумните икономически потребности на потребителя на продукта на производството) с увеличаване на обема на производството нараства удовлетвореността (степента на насищане на удовлетворяването, наситеността) на производствените потребности (тъй като за употребата на произвеждания продукт впоследствие в потреблението е характерно
действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия
продукт). Образно казано, с нарастване на обема на производството трудовият
производствен икономически фактор отделя (изолира) все по-малко полезност
(намалява неговото полезностно отдаване). При производството се произвежда икономически продукт (по-късно той ще се включи във следващата фаза
на икономическото потребление като потребителен икономически ресурс),
при което при постоянни други условия пределната производителност (пределният продукт) на трудовия икономическия фактор намалява с увеличаване
на неговото изразходване (намалява пределната продуктова производителност на трудовия икономическия фактор). Намаляването на пределния продукт на трудовия икономическия фактор носи следата на намаляващата пределна полезност на този фактор. Това от своя страна означава, че създаването
на всяка следваща единица продукт (измерен във специфични единици) изисква употребата на нарастващо количество трудов фактор, положение, което се
компенсира с намаляващата му пределна полезност. Наред с това обаче действа и принципът на принадеността (на самонарастването на икономическата
ценност) в процеса на производството. В крайна сметка при изхода на фазата
на производството се индуцира обща полезност (обща предавана полезност;
вж. предавана икономическа полезност) на създаденото общо количество на
икономически продукт, което е по-голямо от изразходваната обща полезност
на употребеното общо количество на трудов икономически фактор при нейния
вход (при абстрахиране от физическия производствен икономически фактор).
Намаляването на пределната полезност на трудовия икономически фактор
може да се третира и в качеството му на възпроизводствен икономически резултат в непроизводственото икономическо потребление, което го е създало.
Тогава тя е предаваната пределна полезност на трудовия икономически фактор, т.е. е пределната полезностна оценка, която икономическият потребител

25

478

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(на един предходен етап) дава на създаденият от него трудов фактор. Тя също
е подложена на действието на закона за намаляващата пределна полезност на
трудовия икономически фактор, тъй като полезностна оценка на непроизводствения икономически потребител се съобразява с последващото производствено потребление на трудовия фактор, от което зависи неговата реализация.
Впоследствие производственият потребител на трудовия фактор чрез собствена полезностна оценка съобразно със своите полезностни предпочитания преобразува предаваната пределна полезност в приемана от него пределна полезност на трудовия икономически фактор, законът за чието намаляване бе обсъден по-горе. Така че преобразуването (вж. икономическо преобразование) на
предаваната в приемана пределна полезност на трудовия икономически фактор
е само отражение на преобразуването на потребително-производителските в
производствено-потребителски полезностни предпочитания относно този фактор. Върху тази основа действието на закона за намаляващата пределна полезност на трудовия икономически фактор като форма на възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за намаляващата
пределна полезност на трудовия икономически фактор като форма на възпроизводствен икономически ресурс. Ако не е посочено друго, действието на закона за намаляващата пределна полезност на трудовия икономически фактор
обикновено се възприема в контекста на ресурсното проявление на фактора.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за намаляващата пределна полезност на трудовия икономическия фактор
се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за намаляващата пределна полезност на трудовия консуматорски фактор*
(law of diminishing marginal utility of the labour consumptionary factor), закон за
намаляващата пределна полезност на трудовия стопански фактор* (law
of diminishing marginal utility of the labour protoeconomic factor), закон за намаляващата пределна полезност на трудовия пазарно-икономически фактор* (law of diminishing marginal utility of the labour marketly-economic factor) и
закон за намаляващата пределна полезност на трудовия финансовопазарно-икономически фактор* (law of diminishing marginal utility of the
labour financially-marketly-economic factor). Общо за всички тях е понятието за
закон за намаляващата пределна полезност на трудовия поддържащ фактор* (law of diminishing marginal utility of the labour sustenance /sustaining/
factor) (за закон за намаляващата пределна полезност на трудовия фактор при
поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (law of diminishing marginal utility
of the physical economic factor) (*) – икономически закон, според който пределната полезност на физическия икономически фактор MU(hp) във фазата на
икономическото производство намалява при нарастване на равнището (обема)
h на неговото производствено потребление. Частен случай е на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор (в качеството му
на производствен икономически ресурс) а оттам – и на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия запас (в качеството му на възпроизводствен икономически ресурс). С нарастване на обема на производството всяка следваща единица от физическия производствен икономически фактор индуцира по-малко количество икономическа полезност за производителя. Последният е някаква икономическа единица (в т.ч. индивидът, фирмата, обществото и т.н.), която дава (определя) все по-ниска оценка на човешките умения,
вложени в способността на всяка следваща единица физически фактор да
удовлетворява неговите (на производителя) производствени потребности. Това
може да се обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Намаляването на пределната полезност на физическия икономически фактор (в качеството й на приемана пределна полезност; вж. приемана икономическа полезност) произтича от положението, че при постоянни други условия
(в т.ч. и при постоянно равнище на разумните икономически потребности на
потребителя на продукта на производството) с увеличаване на обема на производството нараства удовлетвореността (степента на насищане на удовлетворяването, наситеността) на производствените потребности (тъй като
за употребата на произвеждания продукт впоследствие в потреблението е характерно действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт). Образно казано, с нарастване на обема на производството физическият производствен икономически фактор отделя (изолира) все помалко полезност (намалява неговото полезностно отдаване). При производството се произвежда икономически продукт (по-късно той ще се включи във
следващата фаза на икономическото потребление като потребителен икономически ресурс), при което при постоянни други условия пределната производителност (пределният продукт) на физическия икономическия фактор намалява с увеличаване на неговото изразходване (намалява пределната продуктова производителност на физическия икономическия фактор). Намаляването
на пределния продукт на физическия икономическия фактор носи следата на
намаляващата пределна полезност на този фактор. Това от своя страна означа27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва, че създаването на всяка следваща единица продукт (измерен във специфични единици) изисква употребата на нарастващо количество физически
фактор, положение, което се компенсира с намаляващата му пределна полезност. Наред с това обаче действа и принципът на принадеността (на самонарастването на икономическата ценност) в процеса на производството. В
крайна сметка при изхода на фазата на производството се индуцира обща полезност (обща предавана полезност; вж. предавана икономическа полезност)
на създаденото общо количество на икономически продукт, което е по-голямо
от изразходваната обща полезност на употребеното общо количество на физическия икономически фактор при нейния вход (при абстрахиране от трудовия
производствен икономически фактор).
Намаляването на пределната полезност на физическия икономически фактор може да се третира и в качеството му на възпроизводствен икономически
резултат в икономическото производство, което го е създало. Тогава тя е предаваната пределна полезност на физическия икономически фактор, т.е. е пределната полезностна оценка, която икономическият производител (на един
предходен етап) дава на създаденият от него продукт в качеството му на физически фактор. Тя също е подложена на действието на закона за намаляващата
пределна полезност на физическия икономически фактор, тъй като производителската полезностна оценка се съобразява с последващото потребление на
продукта в качеството му на физически фактор, от което зависи неговата реализация. Впоследствие производственият потребител на продукта чрез собствена полезностна оценка съобразно със своите полезностни предпочитания
преобразува предаваната пределна полезност в приемана от него пределна полезност на физическия икономически фактор, законът за чието намаляване бе
обсъден по-горе. Така че преобразуването (вж. икономическо преобразование)
на предаваната в приемана пределна полезност на физическия икономически
фактор е само отражение на преобразуването на производителските в производствено-потребителски полезностни предпочитания относно този фактор.
Върху тази основа действието на закона за намаляващата пределна полезност
на физическия икономически фактор като форма на възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за намаляващата пределна полезност на физическия икономически фактор като форма на възпроизводствен икономически ресурс. Ако не е посочено друго, действието на закона
за намаляващата пределна полезност на физическия икономически фактор
обикновено се възприема в контекста на ресурсното проявление на фактора.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за намаляващата пределна полезност на физическия икономическия фактор се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за
намаляващата пределна полезност на физическия консуматорски фактор* (law of diminishing marginal utility of the physical consumptionary factor),
закон за намаляващата пределна полезност на физическия стопански
фактор* (law of diminishing marginal utility of the physical protoeconomic
factor), закон за намаляващата пределна полезност на физическия пазарноикономически фактор* (law of diminishing marginal utility of the physical
marketly-economic factor) и закон за намаляващата пределна полезност на
физическия финансово-пазарно-икономически фактор* (law of diminishing
marginal utility of the physical financially-marketly-economic factor). Общо за
всички тях е понятието за закон за намаляващата пределна полезност на
физическия поддържащ фактор* (law of diminishing marginal utility of the
physical sustenance /sustaining/ factor) (за закон за намаляващата пределна полезност на физическия фактор при поддържането).

ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (law of diminishing of the marginal product prodictivity of the production
economic factors), закон за намаляващия пределен продукт, – икономически
закон, според който в особената икономическа област на пространството на
производствените икономически фактори (вж.) пределната продуктова производителност на икономическия фактор намалява с увеличаването на обема
на неговата ангажираност (респ. разход) при производството на даден икономически продукт в някаква производствена икономическа система, когато
обемите на другите производствени фактори, участвуващи в производството
на същия продукт, остават постоянни. Причината за действието му е в нарастващото над определена технологична граница натоварване на постоянните
производствени фактори с дадения променлив фактор, което ограничава използваемостта на последния (вж. икономическа използваемост) в производствения процес. Негови частни случаи са законът за намаляващата пределна
продуктова производителност на трудовия производствен икономически
фактор и законът за намаляващата пределна продуктова производителност
на физическия производствен икономически фактор. Негови разновидности са
закон за намаляващата микроикономическа пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори (law of
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------diminishing of the microeconomic marginal product prodictivity of the production
economic factors) (в микр.) и закон за намаляващата макроикономическа
пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори (law of diminishing of the macroeconomic marginal product
prodictivity of the production economic factors) (в микр.). (Вж. също собственопроизводствена икономическа функция.)

ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (law of diminishing marginal product prodictivity of the production economic
factors) (ки) – във:
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
КАПИТАЛА (law of diminishing of the marginal capital prodictivity) (в микр.),
закон за намаляващия пределен продукт на капитала (в микр.), – немного
точно означение (в литературата) на закона за намаляващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор. Според този закон, който действува в особената икономическа област на
пространството на производствените икономически фактори, при нарастване на обема на капитала пределната производителност на капитала (в микр.)
намалява при постоянно равнище на останалите видове производствени икономически фактори.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ТРУДА (law of diminishing of the marginal labour prodictivity) (в микр.), закон
за намаляващия пределен продукт на труда (в микр.), – немного точно означение (в литературата) на закона за намаляващата пределна продуктова
производителност на трудовия производствен икономически фактор. Според
този закон, който действува в особената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори, при нарастване на обема
на труда пределната производителност на труда (в микр.) намалява при постоянно равнище на останалите видове производствени икономически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (law of diminishing of the marginal product prodictivity of the labour
production economic factor) [познат в литературата като закон за намаляващата
пределна производителност на труда] – икономически закон, според който в
особената икономическа област на пространството на производствените
икономически фактори (вж.) пределната продуктова производителност на
трудовия икономически фактор намалява с увеличаването на обема на неговата ангажираност (респ. разход) при производството на даден икономически
продукт в някаква трудово-физическа производствена икономическа система,
когато обемът физическия производствен фактор, участвуващ в производството на същия продукт, остават постоянен. Причината за действието му е в нарастващото над определена технологична граница натоварване на постоянния
физически производствен фактор с дадения променлив трудов фактор, което
ограничава използваемостта на последния (вж. икономическа използваемост) в
производствения процес. Представлява частен случай на закона за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори. (Вж. също закон за намаляващата пределна продуктова
производителност на физическия производствен икономически фактор и
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция.)
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (law of diminishing of the marginal product prodictivity of the
physical production economic factor) [познат в литературата като закон за намаляващата пределна производителност на капитала] – икономически закон, според който в особената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори (вж.) пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор намалява с увеличаването на
обема на неговата ангажираност (респ. разход) при производството на даден
икономически продукт в някаква трудово-физическа производствена икономическа система, когато обемът трудовия производствен фактор, участвуващ в
производството на същия продукт, остават постоянен. Причината за действието му е в нарастващото над определена технологична граница натоварване на
постоянния трудов производствен фактор с дадения променлив физически
фактор, което ограничава използваемостта на последния (вж. икономическа
използваемост) в производствения процес. Представлява частен случай на за31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кона за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори. (Вж. също закон за намаляващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор и двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция.)
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ТРУДА (law of diminishing marginal labour productivity) (ки) – във:
закон за намаляващата макроикономическа пределна производителност
на труда (в макр.);
закон за намаляващата пределна производителност на труда.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ (law of the marginal
prodict diminishing) (в микр.) – същото като закон за намаляващата пределна
продуктова производителност на производствените икономически фактори.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ НА КАПИТАЛА
(law of the marginal capital prodict diminishing) (в микр.) – немного точно означение (в литературата) на закона за намаляващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор. Същото
като закон за намаляващата пределна производителност на капитала (в
микр.).
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ НА ТРУДА (law of
the marginal labour prodict diminishing) (в микр.) – немного точно означение (в
литературата) на закона за намаляващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор. Същото като закон за намаляващата пределна производителност на труда (в микр.).
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩИЯ ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (law of diminishing product marginal production cost) (в микр.) –
според него при определени производствени, икономически и технологични
условия продуктовият пределен производствен разход намалява при увеличаване на обема на производството [на общия продукт (в микр.)] фирмата. Той е
същото като закона за нарастващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори. Дължи се на нарастването
на пределната производителност на производствените икономически фактори (в микр.), обусловено от тези условия. Вж. закон за постоянния продуктов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределен производствен разход (в микр.) и закон за нарастващия продуктов
пределен производствен разход (в микр.).
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ЕНТРОПИЯТА (law of entropy increasing) – вж: ентропия.
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (law of increasing marginal product prodictivity of the production economic
factors) – икономически закон, според който в неособената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори (вж.)
пределната продуктова производителност на икономическия фактор нараства с увеличаването на обема на неговата ангажираност (респ. разход) при производството на даден икономически продукт в някаква производствена икономическа система, когато обемите на другите производствени фактори, участвуващи в производството на същия продукт, остават постоянни. Причината за
действието му е в нарастващото под определена технологична граница натоварване на постоянните производствени фактори с дадения променлив фактор,
което не ограничава използваемостта на последния (вж. икономическа използваемост) в производствения процес. Негови частни случаи са законът за нарастващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор и законът за нарастващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор. (Вж. също собствено-производствена икономическа функция.)
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (law of increasing marginal product prodictivity of the production economic
factors) (ки) – във:
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори;
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор;
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор.
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
33

486

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ФАКТОР (law of increasing marginal product prodictivity of the labour production
economic factor) – икономически закон, според който в неособената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори (вж.) пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор нараства с увеличаването на обема на неговата ангажираност
(респ. разход) при производството на даден икономически продукт в някаква
трудово-физическа производствена икономическа система, когато обемът физическия производствен фактор, участвуващ в производството на същия продукт, остават постоянен. Причината за действието му е в нарастващото под
определена технологична граница натоварване на постоянния физически производствен фактор с дадения променлив трудов фактор, което не ограничава
използваемостта на последния (вж. икономическа използваемост) в производствения процес. Представлява частен случай на закона за нарастващата
пределна продуктова производителност на производствените икономически
фактори. (Вж. също закон за нарастващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор и двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция.)
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (law of increasing marginal product prodictivity of the physical
production economic factor) – икономически закон, според който в неособената
икономическа област на пространството на производствените икономически
фактори (вж.) пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор нараства с увеличаването на обема на неговата ангажираност (респ. разход) при производството на даден икономически продукт в някаква трудово-физическа производствена икономическа система, когато обемът трудовия производствен фактор, участвуващ в производството на същия
продукт, остават постоянен. Причината за действието му е в нарастващото под
определена технологична граница натоварване на постоянния трудов производствен фактор с дадения променлив физически фактор, което не ограничава
използваемостта на последния (вж. икономическа използваемост) в производствения процес. Представлява частен случай на закона за нарастващата
пределна продуктова производителност на производствените икономически
фактори. (Вж. също закон за нарастващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор и двуфакторна
трудово-физическа производствена икономическа функция.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ (law of increasing
marginal value) (ки) – във:
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия запас;
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт;
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически
фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на физическия икономически
фактор.
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО* (law of increasing
marginal value of the economic utility in consumption) (*) –икономически закон,
според който пределната стойност на икономическата полезност в потреблението MV(uqc) нараства при нарастване на равнището (обема) qc на неговото потребление (на потребителния икономически продукт). Обяснява се с положението, че с увеличаване на обема на потреблението общата икономическа
стойност TV(qc) на потребителния икономически продукт qc расте по-бързо
от нарастването на неговата обща икономическа полезност TU(qc), защото за
потребителя стойността на единица продукт (в качеството й на приемана икономическа стойност) остава постоянна величина, докато межувременно полезността на същата единица продукт (в качеството й на приемана икономическа полезност) намалява поради действието на закона за намаляващата
пределна полезност на икономическия продукт в икономическото потребление. Вж. закон за нарастващата пределна стойност на икономическата полезност в производството и закон за намаляващата пределна полезност на
икономическата стойност в потреблението.
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО* (law of increasing
marginal value of the economic utility in production) (*) –икономически закон,
според който пределната стойност на икономическата полезност в производството MV(uqp) нараства при нарастване на равнището (обема) qp на неговото създаване (на производствения икономически продукт). Обяснява се с
положението, че с увеличаване на обема на производството общата икономическа стойност TV(qp) на производствения икономически продукт qp расте
по-бързо от нарастването на неговата обща икономическа полезност TU(qp),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------защото за производителя полезността на единица продукт (в качеството й на
предавана икономическа полезност) остава постоянна величина, докато межувременно стойността на същата единица продукт (в качеството й на предавана икономическа стойност) расте поради действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в икономическото
производство. Вж. закон за нарастващата пределна стойност на икономическата полезност в потреблението и закон за намаляващата пределна полезност на икономическата стойност в производството.

ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС* (law of increasing marginal value of the economic stock)
(подразбира се – на възпроизводствения икономически запас) (*) – икономически закон, според който пределната икономическа стойност MV(y) на възпроизводствения икономически запас y (като понятие на икономическото възпроизводство, в т.ч. при икономическото производство и при икономическото
потребление) и в качеството му на възпроизводствен икономически резултат
нараства при нарастване на равнището (обема) на неговото създаване (което
може да се осъществява както в производството, така и в потреблението). Негови частни случаи са законът за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор (в т.ч. законът за нарастващата пределна стойност на
физическия икономически фактор и законът за нарастващата пределна
стойност на трудовия икономически фактор) и законът за нарастващата
пределна стойност на икономическия продукт. С нарастване на обема на възпроизводството (на производството или на потреблението) всяка следваща
единица от създавания възпроизводствен икономически запас (в т.ч. от производствения икономически фактор и от икономическия продукт) индуцира поголямо количество икономическа стойност за икономическия агент (за производителя или за потребителя). Икономическият агент е някаква икономическа
единица (в т.ч. индивидът, фирмата, обществото и т.н.), която дава (определя)
все по-висока оценка на човешките усилия, вложени в способността на всяка
следваща единица възпроизводствен запас (в качеството му на възпроизводствен резултат) да удовлетворява неговите (на производителя или на потребителя) и на други икономически единици възпроизводствени потребности (в т.ч.
производствени и потребителни потребности). Това може да се обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Нарастването на пределната стойност на производствения икономически
запас (в т.ч. на производствения фактор и на икономическия продукт) (в качес36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твото й на предавана пределна полезност; вж. предавана икономическа полезност) произтича от положението, че при постоянни други условия (в т.ч. и при
постоянно равнище на разумните икономически възможности на производителя или на потребителя като създатели на запаса) с увеличаване на обема на
производството или на потреблението нараства изчерпването на тези възможности. Образно казано, с нарастване на обема на възпроизводството производственият икономически запас (в т.ч. на продукта или на фактора) абсорбира
(поема) все повече стойност (нараства неговото стойностно поглъщане).
Икономическият запас се създава в производството или в потреблението с помощта на определен възпроизводствен икономически ресурс, при което при
постоянни други условия пределната производителност (пределният икономически запас, пределният икономически резултат) на възпроизводствения икономическия ресурс намалява с увеличаването на неговото изразходване. Нарастването на пределната стойност на икономическия запас (на икономическия
резултат) носи следата на намаляването на пределния производствен запас на
възпроизводствения икономически ресурс. Това от своя страна означава, че
създаването на всяка следваща единица възпроизводствен икономически запас
изисква употребата на нарастващо количество икономически ресурс, положение, което се компенсира с нарастващата пределна стойност на икономическия
запас.
Нарастването на пределната стойност на възпроизводствения икономическия запас (в т.ч. на производствения икономически фактор или на икономическия продукт) може да се третира и в качеството му на възпроизводствен
икономически ресурс съответно в онази фаза на икономическото възпроизводство (производството или потреблението), при която той се употребява.
Преди това тя е предаваната пределна стойност на възпроизводствения икономически запас, определяна съобразно със стойностните предпочитания на неговия създател. След като получи запаса, неговият потребител съобразно със
своите стойностни предпочитания му определя (дава) приемана пределна
стойност (вж. приемана икономическа стойност), която е някакво преобразование на предаваната пределна стойност. Така че преобразуването (вж. икономическо преобразование) на предаваната в приемана пределна стойност на
възпроизводствения икономически запас е само отражение на преобразуването
на производителските в потребителски стойностни предпочитания относно
този запас. Върху тази основа действието на закона за нарастващата пределна
стойност на икономическия запас като форма на възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за нарастващата предел-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на стойност на икономическия запас като форма на възпроизводствен икономически ресурс. Ако не е посочено друго, действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия запас обикновено се възприема в контекста на резултатното проявление на запаса.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия запас се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за нарастващата пределна стойност на консуматорския запас* (law of increasing
marginal value of the consumptionary stock), закон за нарастващата пределна
стойност на стопанския запас* (law of increasing marginal value of the
protoeconomic stock), закон за нарастващата пределна стойност на пазарно-икономическия запас* (law of increasing marginal value of the marketlyeconomic stock) и закон за нарастващата пределна стойност на финансово-пазарно-икономическия запас* (law of increasing marginal value of the
financially-marketly-economic stock). Общо за всички тях е понятието за закон
за нарастващата пределна стойност на поддържащия запас* (law of
increasing marginal value of the sustenance /sustaining/ stock) (за закон за нарастващата пределна стойност на запаса при поддържането).

ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (law of increasing marginal value of the economic
product) (*) – икономически закон, според който пределната стойност на икономическия продукт MV(qp) във фазата на икономическото производство нараства при нарастване на равнището (обема) q на неговото създаване. Частен
случай е на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия
запас (в качеството му на възпроизводствен икономически резултат). С нарастване на обема на производството всяка следваща единица от икономическия продукт индуцира по-голямо количество икономическа стойност за производителя. Последният е някаква икономическа единица (в т.ч. индивидът,
фирмата, обществото и т.н.), което показва, че икономическата единица дава
(определя) все по-висока оценка на човешките усилия, вложени в способността на всяка следваща единица продукт да удовлетворява неговите (на производителя) и на други икономически единици икономически потребности (производствени и потребителни /непроизводствени/ потребности). Това може да се
обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Нарастването на пределната стойност на икономическия продукт (в качеството й на предавана пределна стойност; вж. предавана икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойност) произтича от положението, че при постоянни други условия (в т.ч.
и при постоянно равнище на разумните икономически възможности на производителя) с увеличаване на обема на производството нараства количеството на
човешките усилия, което трябва да се влага за създаването на всяка следваща
единица продукт, тъй като нараства степента на изчерпване на тези възможности. Образно казано, с нарастване на обема на производството нараства
производствената умора на икономическата единица от създаването на продукта и икономическият продукт абсорбира (поема) все повече стойност (увеличава се неговото стойностно поглъщане). При производството се изразходва производствен икономически фактор (в т.ч. физически производствен
икономически фактор и трудов производствен икономически фактор), при
което при постоянни други условия (в т.ч. и при постоянни разумни производителски възможности на икономическата единица) пределната производителност (пределният продукт) на икономическия фактор намалява с увеличаване
на неговото изразходване (намалява пределната продуктова производителност на икономическия фактор). Това от своя страна означава, че създаването
на всяка следваща единица продукт (измерен в специфични единици) изисква
употребата на нарастващо количество производствен фактор, положение, което също довежда до нарастване на пределната стойност. Така че нарастващата
пределна стойност на икономическия продукт носи следата на намаляващата
пределна производителност на производствения фактор (в т.ч. на физическия и
на трудовия икономически фактор). Освен това в рамките на цялостния производствен процес действува принципът на принадеността (на самонарстването на икономическата ценност), според който по-специално трудовият фактор може да създава повече стойност, отколкото е неговата собствена
стойност. Затова в крайна сметка при изхода на фазата на производството се
индуцира обща стойност (обща предавана стойност) на създаденото общо количество на икономическия продукт, което е по-голямо от изразходваната обща стойност на употребеното общо количество на производствени икономическия фактори при нейния вход. Вж. насищане на изчерпването на производителските икономически способности.
Нарастването на пределната стойност на икономическия продукт може да
се третира и в качеството му на възпроизводствен икономически ресурс в икономическото потребление. Тогава тя е приеманата пределна стойност на икономическия продукт (вж. приемана икономическа стойност), т.е. е пределната
стойностна оценка, която икономическият потребител дава на употребявания
от него продукт (както отново в производството в качеството му на физически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически фактор, така и в непроизводственото потребление в качеството му на потребителен ресурс). Приеманата стойност също е
подложена на действието на закона за нарастващата пределна стойност на
икономическия продукт, тъй като потребителската полезностна оценка се съобразява с предходното производство на продукта, от което зависи неговата
реализация в потреблението. Потребителят на продукта обаче чрез собствена
полезностна оценка съобразно със своите стойностни предпочитания преобразува предаваната пределна стойност (законът за чието нарастване бе обсъден
по-горе) в приемана от него пределна стойност на икономически продукт. Така
че преобразуването (вж. икономическо преобразование) на предаваната в приемана пределна стойност на икономическия продукт е само отражение на преобразуването на производителските в потребителски стойностни предпочитания относно този продукт. Върху тази основа действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт като форма на възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт като форма на възпроизводствен икономически ресурс. Ако не е посочено друго, действието на
закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт обикновено се възприема в контекста на резултатното проявление на продукта.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за нарастващата пределна стойност на консуматорския продукт* (law of increasing
marginal value of the consumptionary product), закон за нарастващата пределна стойност на стопанския продукт* (law of increasing marginal value of the
protoeconomic product), закон за нарастващата пределна стойност на пазарно-икономическия продукт* (law of increasing marginal value of the
marketly-economic product) и закон за нарастващата пределна стойност на
финансово-пазарно-икономическия продукт* (law of increasing marginal value
of the financially-marketly-economic product). Общо за всички тях е понятието за
закон за нарастващата пределна стойност на поддържащия продукт*
(law of increasing marginal value of the sustenance /sustaining/ product) (за закон
за нарастващата пределна стойност на продукта при поддържането).

ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (law of increasing marginal value of the economic
factor) (*) – икономически закон, според който пределната стойност на ико40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия фактор MV(x) във нараства при нарастване на равнището (обема)
x на неговото създаване (в икономическото производство или в икономическото потребление). Частен случай е на закона за нарастващата пределна
стойност на икономическия запас (в качеството му на възпроизводствен икономически резултат). От своя страна, негови частни случаи са законът за нарастващата пределна стойност на физическия икономически фактор и законът за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически фактор.
С нарастване на обема на производството или на потреблението всяка следваща единица от производствения икономически фактор (в т.ч. физически производствен икономически фактор и трудов производствен икономически
фактор) индуцира по-голямо количество икономическа стойност за производителя или за потребителя. Последните са някакви икономически единици (в
т.ч. индивидът, фирмата, обществото и т.н.), които дават (определят) все повисока оценка на човешките усилия, вложени в способността на всяка следваща единица производствен фактор да удовлетворява нейните (на икономическата единица) или на други икономически единици възпроизводствени потребности. Това може да се обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Нарастването на пределната стойност на производствения икономически
фактор (в т.ч. на физическия и на трудовия фактор) (в качеството й на предавана пределна стойност; вж. предавана икономическа стойност) произтича от
положението, че при постоянни други условия (в т.ч. и при постоянно равнище
на разумните възможности на производителя и на потребителя като създатели
на икономически фактори) с увеличаване на обема на производството и потреблението нараства изчерпването на тези възможности. Образно казано, с нарастване на обема на производството и потреблението производственият икономически фактор (в т.ч. физическият и трудовият фактор) абсорбира (поема)
все по-голяма стойност (увеличава се тяхното стойностно поглъщане). Икономическият фактор се създава в производството или в потреблението с помощта на определен възпроизводствен икономически ресурс, при което при
постоянни други условия пределната производителност (пределният
производствен фактор) на възпроизводствения икономическия ресурс
намалява с увеличаването на неговото изразходване. Нарастването на
пределната стойност на производствения фактор носи следата на
намаляването на пределния производствен фактор на възпроизводствения
икономически ресурс. Това от своя страна означава, че създаването на всяка
следваща единица производствен фактор изисква употребата на нарастващо
количество икономически ресурс, положение, което се компенсира с
41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки ресурс, положение, което се компенсира с нарастващата пределна стойност
на производствения фактор.
Нарастването на пределната стойност на икономическия фактор (в т.ч. на
физическия или на трудовия фактор) може да се третира и в качеството му на
възпроизводствен икономически ресурс съответно в онази фаза на икономическото възпроизводство (производството или потреблението), при която той
се употребява. Преди това тя е предаваната пределна стойност на икономическия фактор, определяна съобразно със стойностните предпочитания на неговия
създател. След като получи фактора, неговият потребител съобразно със своите стойностни предпочитания му определя (дава) приемана пределна стойност
(вж. приемана икономическа стойност), която е някакво преобразование на
предаваната пределна стойност. Така че преобразуването (вж. икономическо
преобразование) на предаваната в приемана пределна стойност на икономическия фактор е само отражение на преобразуването на производителските в
потребителски стойностни предпочитания относно този фактор. Върху тази
основа действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор като форма на възпроизводствен икономически резултат се
трансформира в действие на закона за нарастващата пределна стойност на
икономическия фактор като форма на възпроизводствен икономически ресурс.
Ако не е посочено друго, действието на закона за нарастващата пределна
стойност на икономическия фактор обикновено се възприема в контекста на
резултатното проявление на фактора.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за нарастващата пределна стойност на консуматорския фактор* (law of increasing
marginal value of the consumptionary factor), закон за нарастващата пределна
стойност на стопанския фактор* (law of increasing marginal value of the
protoeconomic factor), закон за нарастващата пределна стойност на пазарно-икономическия фактор* (law of increasing marginal value of the marketlyeconomic factor) и закон за нарастващата пределна стойност на финансово-пазарно-икономическия фактор* (law of increasing marginal value of the
financially-marketly-economic factor). Общо за всички тях е понятието за закон
за нарастващата пределна стойност на поддържащия фактор* (law of
increasing marginal value of the sustenance /sustaining/ factor) (за закон за нарастващата пределна стойност на фактора при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (law of increasing marginal value of the economic factor)
(ки) – във:
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически
фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на физическия икономически
фактор.
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ТРУДОВИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (law of increasing marginal value of the labour
economic factor) (*) – икономически закон, според който пределната полезност
на трудовия икономически фактор MV(lc) във фазата на икономическото
потребление нараства при нарастване на равнището (обема) l на неговото потребително създаване. Трудовият производствен икономически фактор е икономически фактор, който е създаден в потреблението и след това се използва
в производството. Законът за нарастващата пределна стойност на трудовия
икономически фактор е частен случай е на закона за нарастващата пределна
стойност на икономическия фактор (в качеството му на потребителен икономически резултат) а оттам – и на закона за нарастващата пределна стойност
на икономическия запас (в качеството му на възпроизводствен икономически
резултат). С нарастване на обема на потреблението всяка следваща единица
от трудовия икономически фактор индуцира по-голямо количество икономическа стойност за потребителя. Последният е някаква икономическа единица
(в т.ч. индивидът, фирмата, обществото и т.н.), която дава (определя) все повисока оценка на човешките усилия, вложени в способността на всяка следваща единица трудов фактор да участвува (като производствен фактор) в удовлетворяването неговите (на производителя) и на други икономически единици
производствени потребности. Това може да се обясни в контекста на икономическото възпроизводство.
Нарастването на пределната стойност на трудовия икономически фактор
(в качеството й на предавана пределна стойност; вж. предавана икономическа
стойност) произтича от положението, че при постоянни други условия (в т.ч.
и при постоянно равнище на разумните икономически възможности на потребителя като създател на трудовия фактор) с увеличаване на обема на потреблението нараства изчерпването на тези възможности, в резултат на което за
създаването на всяка следваща единица трудов фактор се употребява по43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------голямо количество икономически продукт. Образно казано, с нарастване на
обема на потреблението трудовият икономически фактор като негов резултат
абсорбира (поема) все повече стойност (увеличава се неговото стойностно
поглъщане). При потреблението се създава трудовия икономически фактор
(по-късно той ще се включи във следващата фаза на икономическото производство като производствен икономически ресурс), при което при постоянни
други условия пределната производителност (пределният трудов фактор на
трудовия икономическия продукт намалява с увеличаване на неговото изразходване (намалява пределната трудово-факторна производителност на икономическия продукт). Нарастването на пределната стойност на трудовия фактор носи следата на намаляването на пределния трудов фактор на икономическия продукт. Това от своя страна означава, че създаването на всяка следваща единица трудов фактор (измерен във времеви единици) изисква употребата
на нарастващо количество икономически продукт, положение, което се компенсира с нарастващата пределна стойност на трудовия фактор. Затова в крайна сметка при изхода на фазата на потреблението се индуцира обща стойност
(обща предавана стойност) на създаденото общо количество на трудовия фактор, което е равно на изразходваната обща стойност на употребеното общо количество икономически продукт при нейния вход.
Нарастването на пределната стойност на трудовия икономически фактор
може да се третира и в качеството му на възпроизводствен икономически ресурс в икономическото производство, което го употребява производително.
Тогава тя е приеманата пределна стойност на трудовия икономическия фактор,
т.е. е пределната стойностна оценка, която икономическият производител (на
един следващ етап) дава на употребявания от него трудов фактор. Тя също е
подложена на действието на закона за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически фактор, тъй като производителската полезностна оценка
се съобразява с предходното създаване на трудовия фактор, от което зависи
неговото използване в процеса на производството и с предаваната пределна
стойност на фактора от предходния етап. Впоследствие производственият потребител на трудовия икономически фактор чрез собствена оценка съобразно
със своите стойностни предпочитания преобразува предаваната пределна
стойност (законът за чието нарастване бе показан по-горе) в приемана от него
пределна стойност на трудовия икономически фактор. Така че преобразуването (вж. икономическо преобразование) на предаваната в приемана пределна
стойност на трудовия икономически фактор е само отражение на преобразуването на потребително-производителските в производствено-потребителски
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностни предпочитания относно този фактор. Върху тази основа действието на закона за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически
фактор като форма на възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за нарастващата пределна стойност на трудовия
икономически фактор като форма на възпроизводствен икономически ресурс.
Ако не е посочено друго, действието на закона за нарастващата пределна
стойност на трудовия икономически фактор обикновено се възприема в контекста на резултатното проявление на фактора.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за нарастващата пределна стойност на трудовия икономическия фактор
се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за нарастващата пределна стойност на трудовия консуматорски фактор*
(law of increasing marginal value of the labour consumptionary factor), закон за
нарастващата пределна стойност на трудовия стопански фактор* (law
of increasing marginal value of the labour protoeconomic factor), закон за нарастващата пределна стойност на трудовия пазарно-икономически фактор*
(law of increasing marginal value of the labour marketly-economic factor) и закон
за нарастващата пределна стойност на трудовия финансово-пазарноикономически фактор* (law of increasing marginal value of the labour
financially-marketly-economic factor). Общо за всички тях е понятието за закон
за нарастващата пределна стойност на трудовия поддържащ фактор*
(law of increasing marginal value of the labour sustenance /sustaining/ factor) (за
закон за нарастващата пределна стойност на трудовия фактор при поддържането).

ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (law of increasing marginal value of the
physical economic factor) (*) – икономически закон, според който пределната
стойност на физическия икономически фактор MV(hp) във фазата на икономическото производство нараства при нарастване на равнището (обема) h на
неговото създаване. Физическият производствен икономически фактор е икономически продукт, който е създаден в производството и отново (но вече като
фактор) се използва в производството. Затова законът за нарастващата пределна стойност на физическия икономически фактор е само конкретизация на закона за нарастващата пределна стойност на икономически продукт и носи
всички негови определения и особености. Той е частен случай на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор (в качеството му
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на производствен икономически резултат) а оттам – и на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия запас (в качеството му на възпроизводствен икономически ресурс).
Нарастването на пределната стойност на физическия икономически фактор може да се третира и в качеството му на възпроизводствен икономически
ресурс в икономическото производство, което го употребява производително.
Тогава тя е приеманата пределна стойност на физическия икономическия фактор, т.е. е пределната стойностна оценка, която икономическият производител
(на един следващ етап) дава на употребявания от него продукт в качеството му
на физически фактор. Тя също е подложена на действието на закона за нарастващата пределна стойност на физическия икономически фактор, тъй като производителската полезностна оценка се съобразява с предходното създаване на
продукта в качеството му на физически фактор, от което зависи неговото използване в процеса на производството и с предаваната пределна стойност на
фактора от предходния етап. Впоследствие производственият потребител на
физическия икономически фактор чрез собствена оценка съобразно със своите
стойностни предпочитания преобразува предаваната пределна стойност (законът за чието нарастване бе показан по-горе) в приемана от него пределна
стойност на физическия икономически фактор. Така че преобразуването (вж.
икономическо преобразование) на предаваната в приемана пределна стойност
на физическия икономически фактор е само отражение на преобразуването на
производителските в производствено-потребителски стойностни предпочитания относно този фактор. Върху тази основа действието на закона за нарастващата пределна стойност на физическия икономически фактор като форма на
възпроизводствен икономически резултат се трансформира в действие на закона за нарастващата пределна стойност на физическия икономически фактор
като форма на възпроизводствен икономически ресурс. Ако не е посочено друго, действието на закона за нарастващата пределна стойност на физическия
икономически фактор обикновено се възприема в контекста на резултатното
проявление на фактора.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
закон за нарастващата пределна стойност на физическия икономическия фактор се конституират още и съответстващите на последния понятия за закон за
нарастващата пределна стойност на физическия консуматорски фактор* (law of increasing marginal value of the physical consumptionary factor), закон за нарастващата пределна стойност на физическия стопански фактор* (law of increasing marginal value of the physical protoeconomic factor), за-

46

499

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кон за нарастващата пределна стойност на физическия пазарноикономически фактор* (law of increasing marginal value of the physical
marketly-economic factor) и закон за нарастващата пределна стойност на
физическия финансово-пазарно-икономически фактор* (law of increasing
marginal value of the physical financially-marketly-economic factor). Общо за
всички тях е понятието за закон за нарастващата пределна стойност на
физическия поддържащ фактор* (law of increasing marginal value of the
physical sustenance /sustaining/ factor) (за закон за нарастващата пределна
стойност на физическия фактор при поддържането).
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩИЯ ПОЛЕЗНОСТЕН ПРЕДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (increasing law of utility maginal consumption cost) (в микр.)
(*) – икономически закон, според който с нарастването на обема на общата
икономическа полезност (в полезностни единици), която се индуцира при дадена икономическа единица (в т.ч. и на индивида) неговият полезностен пределен потребителен разход (в микр.) (в парични единици) се увеличава. Този закон е само друг израз на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт.
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД
(law of increasing marginal production cost) (в микр.) – икономически закон, според който в кратък срок пределният производствен разход (в микр.) [на производствения разход (в парични единици) за създаването на една физична единица] на даден вид продукт нараства при увеличаване на обема на този продукт при постоянни други условия. Дължи се на намаляването на пределната
производителност (на пределния продукт) на производствените фактори при
нарастване на обема на производството. Същото е като закон за нарастващия
продуктов пределен производствен разход (в микр.).
ЗАКОН ЗА НАРАСТВАЩИЯ ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (law of increasing product marginal production cost) (в микр.) –
икономически закон, според който при определени производствени, икономически и технологични условия продуктовият пределен производствен разход
нараства при увеличаване на обема на общия продукт (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата). Този закон е само друг израз на закона
за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори, който действува в особената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори. Дъл47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жи се на намаляването на пределната производителност на производствените икономически фактори (в микр.), обусловено от тези условия. Вж. закон за
постоянния продуктов пределен производствен разход (в микр.) и закон за намаляващия продуктов пределен производствен разход (в микр.).

ЗАКОН ЗА НЕОБХОДИМОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗНООБРАЗИЕ
(law of requisite economic manifold /variety/) – същото като принцип на необходимото икономическо многообразие.
ЗАКОН ЗА ОБРАТНОТО ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СЪДЪРЖАНИЕТО И
ОБЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ* (law of inverse relation
between content and volume of the economic concept) – закон на формалната логика в икономиката, който показва наличието на обратна зависимост между
изменението на съдържанието на икономическото понятие и изменението на
неговия обем (вж. обем на икономическото понятие). Икономическо понятие,
което е по-широко по обем, има по-малко съдържание, т.е. по-малко количество (брой) признаци, тъй като увеличаването на броя на обхванатите с понятието икономически предмети (в т.ч. и икономически явления, икономически процеси, икономически обекти, икономически системи) намалява броят на присъщите на всички тези предмети еднакви икономически признаци. Според този
закон увеличаването на съдържанието на икономическото понятие намалява
неговия обем и, обратно, с намаляването на съдържанието му се увеличава неговият обем. Тази зависимост обаче е валидна само когато обемът на едното
понятие е включен в обема на другото. Разглежданият закон действа при
обобщаването на икономическото понятие: с преминаването към по-общото
понятие (вж. общо икономическо понятие) се отхвърлят частни икономически
признаци и се преминава към останалите по-общи признаци. Постепенно, преминавайки към все по-общи икономически понятия, се достига до пределно
големи по обем понятия, наричани икономически категории. При обратния
процес на преминаване от по-общи към по-малко общи икономически понятия
се достига до пределно малки по обем понятия, наричани единични икономически понятия (simgle economic concepts).
ЗАКОН ЗА ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (law of the utility-equivalent economic
products substitution) (подразбира се на индивидуалните потребителни икономически продукти) (*) – икономически закон, според който при заместване на
два вида потребителни икономически продукти в сферата на икономическото
48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребление по дадена крива на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско безразличие IC(I)qcu индивидуалната пределна икономическа
полезност на нарастващия по обем потребяван продукт намалява, а тази на намаляващия по обем потребяван продукт нараства, което се дължи на действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт
(вж. и пределна полезност на потребителния икономически продукт [индивидуална]), но така че общата полезност на двата продукта (вж. обща полезност
на потребителния икономически продукт [индивидуална]) остава постоянна
величина. За всяка отделна точка на индивидуалното полезностно безразличие
IC(I)qcu е специфична отделна пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално].
Последната се променя с промяната на наклона на полезностната крива на безразличието. С нарастването на пределната полезност на даден вид потребяван
продукт (когато неговото количество намалява и то става по-рядко) нараства и
пределната норма на полезностно-еквивалентното му заместване с другия вид
потребяван продукт (вж. пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално]), т.е. все по-голямо
количество от другия вид потребяван продукт замества единица от намаляващия даден потребяван продукт, като общата полезност на двата вида потребявани продукти да не се променя. Това показва, че когато точката, която фиксира потребителската комбинация върху кривата на полезностното безразличие
(последната е изпъкнала в посока към координатното начало), се движи по нея
надолу и надясно, тогава пределната норма на полезностно-еквивалентното
заместване на първия вид потребяван продукт (маркиран по абсцисата) с втория вид потребяван продукт (маркиран по ординатата) намалява, а пределната
норма на полезностно-еквивалентно заместване на втория вид потребяван
продукт с първия вид потребяван продукт се увеличава. Затова пък, когато тази точка се движи по нея нагоре и наляво (което се интерпретира като изходна
позиция на анализа), тогава пределната норма на полезностно-еквивалентното
заместване на първия вид потребяван продукт (маркиран по абсцисата) с втория вид потребяван продукт (маркиран по ординатата) се увеличава, а пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на втория вид потребяван продукт с първия вид потребяван продукт намалява. Последният случай
показва, че е налице намаляваща пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на икономическите продукти (diminishing
marginal rate of the utility-equivalent economic products substitution) (в контекста
на икономическото потребление на индивидуалните потребителни икономи49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески продукти). Законът за полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти е частен случай на закона за полезностноеквивалентното заместване на икономическите блага* (law of the utilityequivalent economic goods substitution). Вж. закон за стойностноеквивалентното заместване на икономическите продукти.

ЗАКОН ЗА ПОСТЕПЕННОТО НАМАЛЯВАНЕ НА СРЕДНАТА
СКЛОННОСТ КЪМ ПОТРЕБЛЕНИЕ* (law of slowiy diminishing average
propensity to consume) (в макр.) – ускорено намаляване на относителния дял на
потреблението (в макр.) на лицата и домакинствата в дохода (в макр.), когато
последният нараства.
ЗАКОН ЗА ПОСТОЯННАТА ПРЕДЕЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ
(law of constant marginal product prodictivity of the production economic factors)
(в микр.) – вж. закон за постоянния продуктов пределен производствен разход
(в микр.).
ЗАКОН ЗА ПОСТОЯННИЯ ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (law of constant product marginal production cost) (в микр.) – икономически закон, според който при определени производствени, икономически
и технологични условия продуктовият пределен производствен разход (в
микр.) остава постоянна величина при промяната на обема на производството
на икономическия продукт [на общия продукт (в микр.)] фирмата. Той е същото като закон за постоянната пределна продуктова производителност на
производствените икономически фактори (law of constant marginal product
prodictivity of the production economic factors) (в микр.). При тази предпоставка
разширяването на производството не променя пределната производителност
на производствените икономически фактори (в микр.). Затова пък нарастването на пазарното продуктово търсене (в микр.) предизвиква (при постоянни
други условия) повишаване на пазарната продуктова цена (в микр.), което
стимулира увеличаването на обема на производството. Увеличаването на обема производството при постоянно продуктово търсене обаче няма да промени
цената на продукта поради постоянния производствен разход (за единица продукт). Върху този основа Алфред Маршал достига до правилото, че колкото е
по-кратък разглежданият срок (период), толкова по-голямо внимание е необходимо да се отдели на ценността на търсенето, а колкото разглежданият срок
е по-голям, толкова по-значително е влиянието на ценността на разходите на
50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производството. Вж. закон за намаляващия продуктов пределен производствен
разход (в микр.) и закон за нарастващия продуктов пределен производствен
разход (в микр.).

ЗАКОН ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО (law of supply) (в микр.) – зависимост, според
която предлагането (в микр.) на даден икономически ингредиент (производствен икономически фактор или икономически продукт) нараства, когато неговата пазарна цена расте, и че изобщо съществува еднопосочна (права) зависимост между тях, което при постоянни други условия се проявява за определени
отрязъци от време. Ако не е посочено друго, под закон за предлагането се подразбира законът за продуктовото предлагане (в микр.).
ЗАКОН ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО (law of supply) (ки) – във:
закон за продуктовото предлагане (в микр.);
закон за предлагането (в микр.).
ЗАКОН ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ 1971 Г. (Revenue Act of 1971 - RA) (в межд.) –
закон в САЩ, по силата на който е създадена институция под наименованието
Корпорации за вътрешни международни приходи (Domestic International Sales
Corporations), чрез които се извършва данъчно преференциране на експортните приходи (в межд.).
ЗАКОН ЗА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ (law of product supply) (в
микр.) – зависимост, според която предлагането (в микр.) на даден вид икономически продукт нараства, когато неговата пазарна цена расте, и че изобщо
съществува еднопосочна (права) зависимост между тях, което при постоянни
други условия се проявява за определени отрязъци от време. Разновидност е на
закона за предлагането (в микр.).
ЗАКОН ЗА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (product demand law) (в микр.) –
зависимостта, според която търсенето на икономическия продукт намалява,
когато неговата продуктова цена расте, и че изобщо има обратно съотношение
между тях, което при постоянни други условия се проявява за определени отрязъци от време. Той е разновидност на закона за търсенето.
ЗАКОН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ (incomes distrbution law)
– същото като закон на В. Парето.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА ОТ 1962 Г. (Trade Expansion Act of 1962 - TEA) (в межд.) – закон в САЩ, даващ право на със съгласието на американския конгрес президентът да води преговори за намаляване на
митата (в межд.) до 50 %; един от законите в САЩ, чрез които се уреждат
въпроси на ответната търговска политика (в межд.).
ЗАКОН ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА (law of comparative advantages) (в межд.) – изведен от Дейвид Рикардо икономически закон, според който страните участнички в международната търговия (в межд.) могат да извлекат допълнителни изгоди, ако се специализират в производството на стоки,
за които имат сравнителни предимства (в межд.) в сравнение с други страни,
в т.ч. и в случаите, при които нямат съответни абсолютни предимства (в
межд.).
ЗАКОН ЗА СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (law of the value-equivalent economic
products substitution) (подразбира се на индивидуалните производствени икономически продукти) (*) – икономически закон, според който при заместване
на два вида производствени икономически продукти в сферата на икономическото производство по дадена крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско безразличие безразличие IC(I)qpv индивидуалната пределна икономическа стойност на нарастващия по обем произвеждан продукт
се увеличава, а тази на намаляващия по обем произвеждан продукт намалява,
което се дължи на действието на закона за нарастващата пределна стойност
на икономическия продукт (вж. и пределна стойност на производсгтвения
икономически продукт [индивидуална]), но така че общата стойност на двата
продукта (вж. обща стойност на производствения икономически продукт
[индивидуална]) остава постоянна величина. За всяка отделна точка на индивидуалното стойностно безразличие IC(I)qpv е специфична отделна пределна
норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално]. Последната се променя с промяната на наклона на
стойностната крива на безразличието. С намаляването на пределната стойност
на даден вид произвеждан продукт (когато неговото количество намалява) намалява и пределната норма на стойностно-еквивалентното му заместване с
другия вид произвеждан продукт (вж. пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално]),
т.е. все по-малко количество от другия вид произвеждан продукт замества
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единица от намаляващия даден произвеждан продукт, като общата стойност на
двата вида произвеждани продукти да не се променя. Това показва, че когато
точката, която фиксира производствената комбинация върху кривата на
стойностното безразличие (последната е изпъкнала в посока обратна на координатното начало), се движи по нея надолу и надясно, тогава пределната норма на стойностно-еквивалентното заместване на първия вид произвеждан продукт (маркиран по абсцисата) с втория вид произвеждан продукт (маркиран по
ординатата) се увеличава, а пределната норма на стойностно-еквивалентно заместване на втория вид произвеждан продукт с първия вид произвеждан продукт намалява. Затова пък, когато тази точка се движи по нея нагоре и наляво
(което се интерпретира като изходна позиция на анализа), тогава пределната
норма на стойностно-еквивалентното заместване на първия вид потребяван
продукт (маркиран по абсцисата) с втория вид потребяван продукт (маркиран
по ординатата) намалява, а пределната норма на стойностно-еквивалентното
заместване на втория вид произвеждан продукт с първия вид произвеждан
продукт се увеличава. Последният случай показва, че е налице нарастваща
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (increasing marginal rate of the value-equivalent economic
products substitution) (в контекста на икономическото производство на индивидуалните производствени икономически продукти). Законът за стойностноеквивалентното заместване на икономическите продукти е частен случай на
закона за стойностно-еквивалентното заместване на икономическите
блага* (law of the value-equivalent economic goods substitution). Вж. закон за
полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти.

ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА СТОЙНОСТ (law of labour value) – вж. Дейвид Рикардо.
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВИЯТА ОТ 1974 Г. (Trade Act of 1974 - TA) (в межд.) –
закон в САЩ, който упълномощава американския президент да преговаря за
намаляване на митата (в межд.); един от законите в САЩ, чрез които се
уреждат въпроси на ответната търговска политика (в межд.).
ЗАКОН ЗА ТЪРСЕНЕТО (demand law) (в икон.) – зависимостта, според която търсенето на определен икономически ингредиент намалява, когато неговата цена расте, и че изобщо има обратно съотношение между тях, което при
постоянни други условия се проявява за определени отрязъци от време. Ако не
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е посочено друго, под закон за търсенето се подразбира законът за продуктовото търсене (в микр.), който е негова разновидност.

ЗАКОН ЗА ТЪРСЕНЕТО (law of demand) (ки) – във:
закон за продуктовото търсенето (в микр.);
закон за търсенето (в икон.).
ЗАКОН НА ВАЛРАС, Л. (Walras law) (в микр.) – изведен от швейцарския
икономист Леон Валрас през XIX-я век икономически закон, според който в
икономиката като цяло общата величина на търсенето (в микр.) (остойностена чрез цените) е равна на общата величина на предлагането (в микр.) (също
остойностена чрез цените) (вж. класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие). Главното изискване на закона е, че общото пазарно равновесие е независимо от системата на цените. Ето защо отклоненията
между търсенето и предлагането за различните стоки в рамките на пазарната
система взаимно се компенсират. Според закона на Л. Валрас, ако съществува
система от n пазари и на n-1 от тях има равновесие, то равновесие има и на
последния n-ти пазар. Ето защо, ако в икономиката има пазари само на два
икономически продукта (изобщо – на два икономически ингредиента), то, ако
е постигнато равновесие (равенство между търсенето и предлагането) на единия от пазарите, това означава, че е постигнато равновесие (равенство между
търсенето и предлагането) и на другия пазар. Както и обратното: ако равновесието на един от пазарите бъде нарушено, то равновесието и на другия пазар
също ще бъде нарушено. Вж. и класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие.
ЗАКОН НА ГОСЕН, Х. (Gossen law) (ки) – във:
втори закон на Госен, Х.
първи закон на Госен, Х.;
ЗАКОН НА ГРЕШЪМ, Т. (Gresham's law) (в межд.) – закон, формулиран от
английския държавен деятел и финансист Томас Грешъм (Thomas Gresham)
през XVI-тия век, според който лошите пари (в межд.) (стоковите незлатни
пари) изместват от обръщение добрите пари (в межд.) (най-вече златните пари). Съвременната му интерпретация се свързва с краха на Бретънуудската
валутна система (в межд.): обезценяващият се долар в края на 60-те години
на ХХ-тия век постепенно измества от обръщението златото.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(movement law of the ecoonomic system) – обективни постоянно повтарящи се
съществени и устойчиви връзки на измененията в динамичната икономическа
система, т.е. на нейната икономическа динамика. Представя се от множеството от скорости на изменение на елементите (респ. на подсистемите) на системата. Измерва се чрез вектора на фазовата скорост на икономическата система.
ЗАКОН НА ДЕ МОРГАН В ИКОНОМИКАТА (De Morgan law in the economy) (ки) – във:
закони на де Морган в икономиката;
симетрия между законите на де Морган в икономиката.
ЗАКОН НА ЕНГЕЛ, Е. (law of Engel) (в микр.) – обоснован от Ернст Енгел
закон, според който с увеличаването на дохода относителният дял (но не и абсолютното равнище) на търсенето на стоките от първа необходимост (в
микр.) в общия размер на продуктовото търсене (в микр.) от страна на дадения потребител намалява за сметка на увеличаване на относителния дял на
търсенето на високоценните стоки (вж. луксозни стоки) (вж. продуктово търсене). Това означава, че при постоянни други условия темпът на нарастването
на дохода изпреварва темпа на нарастването на търсенето на стоките от първа
необходимост и изостава от темпа на нарастването на търсенето на високоценните стоки.
ЗАКОН НА ЕНГЕЛ, Е., ЗА АГРЕГИРАНЕТО (Engel law of aggregation) (в
микр.) – обоснован от Ернст Енгел закон, който обуславя свойството на агрегатност на функцията на индивидуалното продуктово търсене (в микр.). Според това свойство сумата от произведенията на функциите на индивидуалното
продуктово търсене (при оптимален потребителски икономически избор [индивидуален]) с цените на продуктите е равен на номиналния доход на потребителя.
ЗАКОН НА ИДЕМПОТЕНТНОСТТА В ИКОНОМИКАТА (idempotent law
in the economy) (ки) – във:
закони на идемпотентността в икономиката;
симетрия между законите на идемпотентността в икономиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОТИВОРЕЧИЕ (law of the economic
contradiction) – закон на формалната (традиционната) икономическа логика* (formal /traditional/ economic logic), според който не могат да бъдат едновременно истинни две противоречащи си икономически мисли (вж. икономическо мислене) за един и същ икономически предмет (в т.ч. и икономическо
явление, икономически процес, икономически обект, икономическа система),
взет по едно и също време и в едно и също отношение.
ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (law of the economic
regulation) – необходимо съотношение между отклонението ε(t) на действителното поведение на регулируемата икономическа подсистема на система на
икономическо регулиране (на регулаторна икономическа система) (респ. на
управляваната икономическа подсистема на регулаторна система на икономическо управление) от предвиденото поведение (от задаващото икономическо въздействие), от една страна, и регулиращото икономическо въздействие
(респ. управляващото икономическо въздействие) v(t), създавано от нейната
регулираща икономическа подсистема (респ. от управляващата икономическа
подсистема), от друга. Законът на икономическото регулиране е необходимото съотношение, в съответствие с което отклонението ε(t) в поведението на
икономическата система се преобразува в регулиращото въздействие v(t).
Според К. Миркович това е закон на експлицитно-обусловеното икономическо
регулиране (тъй като той предвижда предварително да е известно задаващото
икономическо въздействие). Във формулировката на закона на икономическото регулиране могат да се включват и промеждутъчни въздействия на системата, както и външни въздействия. Най-общо законът на икономическото регулиране се представя чрез израза:
m

v(t ) = N (t )ε (t ) = ∑ ni p i ε (t ),
−n

където

d m ε (t )
p ε (t ) = ∫ dt ...∫ ε (t ) dt , p ε (t ) =
,
m
dt
0 42
04
1
3
t

t

−n

m

n пъти

и където p = d/dt е икономическият диференциатор (линейният оператор за
диференциране в икономическата система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Основните видове закони на икономическото регулиране са пропорционалният (статичният), интегралният (астатичният), пропорционалноинтегралният (изодромният) и пропорционално-интегралният с производна
функция. Статичният закон на икономическото регулиране или още – пропорционалният закон на икономическото регулиране, има вида v(t ) = kε(t ), където k е коефициент на пропорционалност. Астатичният закон на икономическото регулиране или – още интегралният закон на икономическото регулиране, има вида

v(t ) =

1
ε (t ) dt ,
T1 ∫

където T1 е постоянната на времето на интегрирането [наричано време на икономическия изодром* (economic isodrom time)]. Изодромният закон на икономическото регулиране – или още пропорционално-интегралният закон на икономическото регулиране, има вида



1
v(t ) = k ε (t ) + ∫ ε (t ) dt  .
T1



Пропорционално-интегралният закон на икономическото регулиране с производна функция има вида

1
dε (t ) 
v(t ) = k ε (t ) + ∫ ε (t ) dt + T2
,
T
dt


1
където T1 и T2 са постоянните на производната функция, свързани с времето на
интегрирането.

ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (law of the economic
regulation) (ки) – във:
астатичен закон на икономическото регулиране;
диференциален закон на икономическо регулиране (вж. последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата
система);
закон на икономическото регулиране;
изодромен закон на икономическото регулиране;
интегрален закон на икономическото регулиране (същото като астатичен
закон на икономическото регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пропорционален закон на икономическото регулиране (същото като статичен закон на икономическото регулиране);
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране (същото като изодромен закон на икономическото регулиране);
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране с производна функция;
смесен закон на икономическото регулиране (вж. последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система);
статичен закон на икономическото регулиране.
ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ С ПРОИЗВОДНА
ФУНКЦИЯ (law of the derivative economic regulation) (ки) – във:
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране с производна функция.
ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ТЪЖДЕСТВО* (law of the economic
identity) – един от законите на формалната (традиционната) икономическа
логика* (formal /traditional/ economic logic), според който всяко твърдение, което се среща в някакво икономическо разсъждение относно даден икономически предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономическа система), при повторение трябва да има едно и също
определено, устойчиво съдържание, но при положение че се отнася до същия
мислим икономически предмет със същото съдържание на неговите икономически признаци.
ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ (law of the economic
management /control/) – необходимо съотношение между отклонението на
действителното поведение на управляемата икономическа подсистема на
системата на икономическо управление от предвиденото поведение (задаващото управляващо икономическо въздействие), от една страна, и управляващото икономическо въздействие, създавано от нейната управляваща икономическа подсистема, от друга. Законът на икономическото управление е необходимото съотношение, в съответствие с което отклонението в поведението на
икономическата система се преобразува в управляващо въздействие. Тази постановка показва, че това е закон на експлицитно-обусловеното икономическо
регулиране (тъй като той предвижда предварително да е известно задаващото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо въздействие). Така че законът на икономическото управление е
само друг израз на закона за икономическото регулиране.
ЗАКОН НА ОУКЪН, А. (Okun's law) (в макр.) – икономически закон, изведен
от американския икономист Артър Оукън, според който в областта, близка до
границата на потенциалния брутен вътрешен продукт (в макр.), на приблизително всеки 2 пункта промяна в равновесния брутен вътрешен продукт (в
макр.) по отношение на потенциалния брутен вътрешен продукт (в макр.) съответствува 1 пункт противоположна промяна в нормата на безработицата (в
макр.). Според този закон съществува устойчива зависимост между цикличния
разрив [разликата между потенциалния и произведения реален брутен вътрешен продукт (в макр.)] и цикличната безработица (в макр.).
ЗАКОН НА ПАРЕТО, В. (Pareto law) (в микроикономиката), закон за разпределението на доходите, – обоснован от В. Парето закон, който определя
съотношението между величината на дохода и броя на лицата, които го получават.
ЗАКОН НА ПОГЛЪЩАНЕТО В ИКОНОМИКАТА (absorption laws in the
economy) (ки) – във:
закони на поглъщането в икономиката;
симетрия между законите на поглъщането в икономиката.
ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ В ИКОНОМИКАТА (law of probabilities distribution in the economy) (кф) – във:
двумерен диференциален закон на разпределението на вероятностите
в икономиката (вж. автокорелационна функция на случайния икономически
процес).
ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities
distribution law of discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) –
във:
диференциален закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диференциален условен закон на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина (вж. условно разпределение 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);
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина.
ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities
distribution law of continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) –
във:
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);
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);
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (probabilities differential law of
stochastic /random/ economic quantities /values/ distribution) (ки) – във:
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 условен закон на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина (вж. условно разпределение на вероятностите на дискретната 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);
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 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.
ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА
ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution law of discrete stochastic
/random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 дискретната случайна икономическа величина (същото като разпределение на вероятностите на дискретната 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);
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 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);
закони на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като закони на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
дискретната случайна икономическа величина.
ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution law of continuous stochastic
/random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
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 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 плът62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност 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 вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция 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);
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);
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
непрекъснатата случайна икономическа величина.
ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (differential law of stochastic /random/ economic quantity
/value/ distribution) (ки) – във:
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 случайните икономически
величини (същото като диференциали закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини);
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);
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;
закони на разпределението на случайните икономически величини (същото като закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини);
формули на пълните вероятности за диференциалните закони на разпределението на случайните икономически величини;
формули на пълните вероятности за законите на разпределението на
случайните икономически величини;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------формули на пълните вероятности за интегралните закони на разпределението на случайните икономически величини.
ЗАКОН НА СЕЙ, Ж.-Б. (Say's law) (в макр.) – формулиран от френския икономист Жан-Баптист Сей в началото на XIX-я век икономически закон, според
който предлагането на стоки (на продукти) винаги създава собственото си търсене и ако продуктите се разменят срещу продукти, не би имало различие
между търсенето и предлагането на всички продукти. Причината е в това, че
доходът, реализиран в производството на стоките (на продуктите) и присвоен
срещу продадени на пазара на производителните услуги основни производствени фактори, се противопоставя на пазара на потребителските блага като
търсене на същите тези произведени стоки. По такъв начин макроикономическото равновесие на продуктовия пазар винаги съществува (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие). Вж. класическо пазарно равновесие.
ЗАКОН НА ТЕРМОДИНАМИКАТА (thermodynamics law) (ки) – във:
втори закон на термодинамиката.
ЗАКОН НА ХОТЕЛИНГ, Х. (Hotelling's law) (в микр.) – изведен от американския икономист Харолд Хотелинг икономически закон, според който в условията на конкурентно равновесие (в микр.) пазарната цена (в микр.) на невъзпроизводимия природен фактор (ресурс) [вж. невъзпроизводим производствен
фактор (в микр.)] се увеличава през даден период в сравнение с предходния с
величината на лихвения процент (в макр.).
ЗАКОНИ ЗА НАМАЛЯВАЩАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ* (law of diminishing marginal utility of the
economic value) (*) – към тях се числят законът за намаляващата пределна
полезност на икономическата стойност в производството и законът за намаляващата пределна полезност на икономическата стойност в потреблението.
ЗАКОНИ ЗА НАРАСТВАЩАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ* (laws of increasing marginal value of the
economic utility) (*) – към тях се числят законът за нарастващата пределна
стойност на икономическата полезност в производството и законът за нарастващата пределна стойност на икономическата полезност в потреблението.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОНИ НА ДЕ МОРГАН В ИКОНОМИКАТА* (De Morgan laws in the
economy) – закони, според които допълнението на икономическото обединение
е равно на пресичането на икономическите допълнения, т.е.
C s ( A U B ) = C s A I C s B,
и, обратно, допълнението на икономическото сечение е равно на обединението
на икономическите допълнения, т.е.

C s ( A I B ) = C s A U C s B.
Вж. алгебра на икономическите множества.

ЗАКОНИ НА ИДЕМПОТЕНТНОСТТА В ИКОНОМИКАТА* (idempotent
laws in the economy) – закони, според които за икономическото множество A
са валидни зависимостите
A U A = A и A I A = A,
където U е символът за обединяване, а I – символът за пресичане на множества. Вж. алгебра на икономическите множества.

ЗАКОНИ НА ПОГЛЪЩАНЕТО В ИКОНОМИКАТА* (absorption laws in
the economy) – закони, според които за икономическото множество A са валидни зависимостите
A U ( A I B ) = A и A I ( A U B ) = A,
където U е символът за обединяване, а I – символът за пресичане на множества. Вж. алгебра на икономическите множества.

ЗАКОНИ НА ПРЕДЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (laws of the
marginal economic worth) (*) – съвкупност (фамилия) от икономически закони,
които определят движението (промените) на пределната икономическа ценност MW(y) [в т.ч. на пределната икономическа стойност MV(y) и на пределната икономическа полезност MU(y)] на възпроизводствения икономически
запас y (в т.ч. на икономическия продукт q, на физическия производствен икономически фактор h и на трудовия производствен икономически фактор l) в
зависимост от измененията на техния обем. Към законите на пределната икономическа ценност се числят: (1) закон за нарастващата пределна стойност
на икономическия запас [в т.ч. (а) закон за нарастващата пределна стойност
на икономическия фактор (чиито частни случаи са законът за нарастващата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна стойност на физическия икономически фактор и законът за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически фактор) и (б) закон
за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт] и (2) закон
за намаляващата пределна полезност на икономическия запас [в т.ч. (а) закон
за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор (чиито частни случаи са законът за намаляващата пределна полезност на физическия
икономически фактор и законът за намаляващата пределна полезност на
трудовия икономически фактор) и (б) закон за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт].
Същите тези икономически закони могат да се групират като (1) закони
на пределната ценност на икономическия фактор* (laws of marginal worth
of the economic factor) (тук спадат законът за нарастващата пределна
стойност на икономическия фактор и законът за намаляващата пределна
полезност на икономическия фактор) [в т.ч. (а) закони на пределната ценност на физическия икономически фактор* (laws of marginal worth of the
phisical economic factor) (тук спадат законът за нарастващата пределна
стойност на физическия икономически фактор и законът за намаляващата
пределна полезност на трудовия икономически фактор) и закони на пределната ценност на трудовия икономически фактор* (laws of marginal worth of
the labour economic factor) (тук спадат законът за нарастващата пределна
стойност на трудовия икономически фактор и законът за намаляващата
пределна полезност на трудовия икономически фактор)] и (2) закони на пределната ценност на икономическия продукт* (laws of marginal worth of the
economic product) (тук спадат законът за нарастващата пределна стойност
на икономическия продукт и законът за намаляващата пределна полезност на
икономическия продукт). При друга групировка те могат да се класифицират
още като закони за нарастващата пределна стойност на икономическия
запас* (laws of increasing marginal value of the economic stock) и като закони за
намаляващата пределна полезност на икономическия запас* (laws of
diminishing marginal utility of the economic stock).

ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities
distribution law of discrete stochastic /random/ economic quantity /value/), закони
на разпределението на дискретната случайна икономическа величина, –
група от закони на разпределението вероятностите на случайните икономически величини, която се състои от диференциалния закон на разпределението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина и интегралния закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина.

ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities distribution laws of continuous stochastic /random/ economic quantity /value/),
закони на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа
величина, – група от закони на разпределението на икономическите вероятности, която се състои от диференциалния закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина и интегралния закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (differential laws of the
probabilities distribution of stochastic /random/ economic quantities /values/), закони на разпределението на случайните икономически величини, закони
на разпределението на икономическите вероятности, – група, състояща се
от законите на разпределението на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина и законите на разпределението на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина или, което е същото, група,
състояща се от диференциалните закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини и интегралните закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини. Тук се
включват още и диференцилните условни закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини и интегралните условни
закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически
величини.
ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА
ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution law of discrete stochastic
/random/ economic quantity /value/) – същото като закони на разпределението
на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина.
ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (economic probabilities distribution laws) – същото като закони на
разпределението на вероятностите на случайните икономически величини.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution law of continuous
stochastic /random/ economic quantity /value/) – същото като закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (differential laws of stochastic /random/ economic
quantities /values/ distribution) – същото като закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини.
ЗАКОНОМЕРНОСТ (regularity) (кд) – във:
икономическа закономерност;
икореномическа закономерност;
икотехномическа закономерност;
обективизирана икономическа закономерност;
обективирана икономическа закономерност;
субективирана икономическа закономерност.
ЗАКРИВАНЕ НА ОТКРИТИТЕ ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ (close of open
foreign-exchange positions) (в межд.) – действие, чрез което търговската банка
(в макр.) или валутният търговец се освобождава от дълга валутна позиция (в
межд.) или от къса валутна позиция (в межд.) с цел да избегне понасянето на
загуба или с цел да реализира изгода.
ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМАТА (company close down frontier) (ки) – във:
граница на закриване на фирмата (в микр.) (същото като точка на закриване на фирмата (в микр.));
точка на закриване на фирмата (в микр.).
ЗАКРИТ МОНОПОЛ (closed monopoly) (в микр.) – монополна фирма [монопол (в микр.)] в качеството й на пазарна структура (в микр.) [респ. на пазарна
форма (в микр.)], която е защитена юридически от потенциални конкуренти,
т.е. е предпазена от евентуална конкуренция с помощта на легални бариери.
Вж. открит монопол (в микр.).
ЗАКРИТ ДЕКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (covered
decatensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКРИТ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (covered economic growth) – вж.
бинарна типология на икономическия растеж.
ЗАКРИТ ИНКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (covered
incatensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
ЗАКРИТ КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (covered catensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
ЗАКРИТ РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (covered retensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
ЗАКРИТА ДЕКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(covered decatensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (covered
dynamic economic system) – динамична икономическа система, която не обменя ценностни икономически ингердиенти (полезност и стойност) с външната
среда, чиито предметни носители са натурални икономически ингредиенти
(материални активи). Частен случай е на закритата икономическа система.
Вж. ценностнодинамична икономическа ентропия.
ЗАКРИТА ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (covered closed
/joined/ economic systems) – затворена /сключена/ икономическа система, която притежава и характеристиките на закритата икономическа система.
ЗАКРИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (covered economic system) – икономическа система, която не си взаимодействува с околната среда, т.е. не получава от нея въздействия (в т.ч. и икономически въздействия) и не предава
към нея икономически въздействия. Недопустимо е отъждествяването й с понятието за затворена /сключена/ икономическа система, чиято определеност
се отнася до начина, по който се свързват помежду си вътрешните икономически връзки. Разграничават се напълно-закрита икономическа система (когато е закрита едновременно по вход и по изход) и частично-закрита икономическа система (partially-covered economic system) (частично-открита икономическа система) (когато е открита по вход и закрита по изход или когато е
закрита по вход и открита по изход). Нейна разновидност е и закритата зат70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворена икономическа система – когато притежава и характеристиките на затворената /сключената/ икономическа система. Според икономическия контекст може да се разглежда още като икономическа система, която не обменя
ценностни икономически ингердиенти (полезност и стойност) с външната
среда. Неин частен случай е закритата ценностнодинамична икономическа
система.

ЗАКРИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (covered economic system) (ки) –
във:
закрита динамична икономическа система;
закрита икономическа система;
закрита затворена икономическа система;
закрита ценностнодинамична икономическа система;
напълно-закрита икономическа система;
частично-закрита икономическа система (същото като частичнооткрита икономическа система).
ЗАКРИТА ИНКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(covered incatensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
ЗАКРИТА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (covered catensity of the economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж, тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТА РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕНЗИВНОСТ* (covered relay binary typology of the economic tensity) –
вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТА РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (covered relay binary typology of the economic growth) – вж.
бинарна типология на икономическия растеж.
ЗАКРИТА РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕНЗИТЕТ* (covered relay binary typology of the economic tensivity) –
вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКРИТА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (covered retensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТА ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(covered worth-dynamic economic system) – ценностнодинамична икономическа
система, която не обменя ценностни икономически ингредиенти (полезност и
стойност) с външната среда, чиито предметни носители са натурални икономически ингредиенти (материални активи). Всяка изолирана ценностнодинамична икономическа система е закрита. Частен случай на закритата икономическа система. Вж. ценностнодинамична икономическа ентропия.
ЗАКРИТО-ДЕЗЕКСТЕНЗОТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (discoverly-disextensitical economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-ДЕЗЕКСТЕНЗОТИЧНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-disextensitical catensity of the economic growth) –
вж. бинарна типология на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТЕН ДЕКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic decatensivity of the economic
growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия
растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТЕН ИНРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic inretensivity of the economic
growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТЕН ДЕРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic deretensivity of the economic
growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic catensivity of the economic growth) –
вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic retensivity of the economic growth) – вж.
тензитет на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА ДЕКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic decatensity of the economic
growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА ДЕРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic deretensity of the economic
growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА ИНКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic incatensity of the economic
growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА ИНРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic inretensity of the economic
growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic catensity of the economic growth) –
вж. бинарна типология на икономическия растеж, тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕНЗИВНОСТ* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия
растеж.
ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕНЗИТЕТ* (coverly-heterogeneitic relay binary
typology of the economic tensivity) – вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКРИТО-НЕХОМОГЕННОСТНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (coverly-heterogeneitic retensity of the economic growth) –
вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАКЪСНЯВАЩ АРГУМЕНТ (delay argument) (ки) – във:
диференциално уравнение със закъсняващ аргумент;
ЗАКЪСНЯВАЩА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (lagging
economic feed-back) – същото като инерционна обратна икономическа връзка. Вж. успоредна икономическа стабилизация.
ЗАЛОГ, ОБЕЗПЕЧАВАЩ ГЛАВНИЦАТА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external
debt principal collateral) (в межд.) – предварително закупуване на сигурни чуждестранни облигации и по същество – предварително предплащане от длъжника на обезпечените със залог задължения по главницата на външния дълг (в
межд.).
ЗАЛОГ, ОБЕЗПЕЧАВАЩ ЛИХВИТЕ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external debt
interest collateral) (в межд.) – предварително закупуване на сигурни чуждестранни облигации и по същество – предварително предплащане от длъжника на
обезпечените със залог части от задълженията по лихвите върху външния дълг
(в межд.).
ЗАМЕНЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ (substitutability of the securities)
(ки) – във:
неперфектна заменяемост на ценните книги (в межд.) (същото като непълна заменяемост на ценните книги (в межд.));
непълна заменяемост на ценните книги (в межд.);
перфектна заменяемост на ценните книги (в межд.) (същото като пълна
заменяемост на ценните книги) (в межд.));
пълна заменяемост на ценните книги (в межд.).
ЗАМЕСТВАНЕ (substitution) (кд) – във:
единична еластичност на заместването между трудовия и физическия
фактор (в микр.);
единична еластичност на заместването на производствените икономически фактори (в микр.);
еластичност на заместването между труда и капитала (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еластичност на заместването между трудовия и физическия фактор (в
микр.);
еластичност на заместването на икономическите ингредори (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция);
еластичност на заместването на икономическите ресурси;
еластичност на заместването на икономическите явления;
еластичност на заместването на производствените икономически
фактори;
еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен
икономически фактор;
еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор;
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт;
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт;
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт;
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт;
ефект на заместването (в микр.);
ефект на заместването върху трудовото предлагане от нарастването
на реалната работна заплата (в микр.);
ефект на заместването на свободното време (в макр.);
ефект на заместването от изменението на цената върху продуктовото
предлагане (същото като производствен ефект на заместването (в микр.));
ефект на заместването от нарастването на лихвения процент върху капиталовото предлагане (в микр.));
закон за полезностно-еквивалентното заместване на икономическите
продукти;
закон за стойностно-еквивалентното заместване на икономическите
продукти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на еластичността на заместването на производствените
икономически фактори (вж. еластичност на заместването на производствените икономически фактори);
коефициент на еластичността на заместването на труда с капитал (в
микр.);
намаляваща пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. закон за полезностноеквивалентното заместване на икономическите продукти);
нарастваща пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. закон за стойностно-еквивалентното
заместване на икономическите продукти);
полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти;
потребителен ефект на заместването (в микр.);
потребителен ефект на заместването на Слуцки, Е. (в микр.);
потребителен ефект на заместването на Слуцки, Е., при съвършени заместители (в микр.);
потребителен ефект на заместването на Хикс, Дж. (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите ингредиенти (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на еквивалентното заместване на капитала с труд (в
микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на полезностите (в
микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на продуктите (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на производствените
икономически фактори (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на производствените
фактори (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на свободното време с
блага (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на труда с капитал (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на ингредерно-еквивалентното заместване на икономическите ингредори (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа
функция);
пределна норма на интертемпоралното полезностно-еквивалентно заместване на дохода (в микр.);
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на продуктите (в микр.);
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на свободното време с блага (в микр.) (вж. пределна норма на еквивалентното заместване на свободното време с блага (в микр.));
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на производствените фактори (в микр.);
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори;
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия
с физическия икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси (вж. икономическа изокоста);
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори (вж. факторна икономическа изокоста
и факторна изокостна икономшчиска лшния);
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на свободното
време с блага (в микр.);
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на трудовия
с физическия производствен икономически фактор (вж. трудово-физическа
изокостна икономическа линия);
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на физическия с трудовия производствен икономически фактор (вж. трудовофизическа изокостна икономическа линия);
пределна норма на резултатно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на същностно-еквивалентното заместване на икономическите явления;
пределна норма на технологичното заместване (същото като пределна
норма на еквивалентното заместване на производствените фактори (в
микр.));
пределна норма на факторно-еквивалентното заместване на полезностите (в микр.);
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
приходно-еквивалентно заместване на икономическите блага (вж.
приходна линия на производителя);
производствен ефект на заместването (в микр.);
производствен ефект на заместването на Слуцки, Е. (в микр.);
производствен ефект на заместването по Хикс, Дж. (в микр.);
разходно-еквивалентно заместване на икономическите блага (вж. бюджетна линия);
силна еластичност на заместването между трудовия и физическия
фактор (в микр.);
силна еластичност на заместването на производствените икономически
фактори (в микр.);
слаба еластичност на заместването между трудовия и физическия
фактор (в микр.);
стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти;
трудово-факторен ефект на заместването (в микр.);
факторен ефект на заместването (в микр.);
физическо-факторен ефект на заместването (в микр.);
ценностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти.

ЗАМЕСТВАНЕ МЕЖДУ ТРУДА И КАПИТАЛА (substitution between labour
and capital) (ки) – във:
еластичност на заместването между труда и капитала (в микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ МЕЖДУ ТРУДОВИЯ И ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР*
(substitution between labour and physical factor) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единична еластичност на заместването между трудовия и физическия
фактор (в микр.);
еластичност на заместването между трудовия и физическия фактор (в
микр.);
силна еластичност на заместването между трудовия и физическия
фактор (в микр.);
слаба еластичност на заместването между трудовия и физическия
фактор (в микр.).

ЗАМЕСТВАНЕ НА ДОХОДА (income substitution) (ки) – във:
пределна норма на интертемпоралното полезностно-еквивалентно заместване на дохода (в микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ БЛАГА (economic goods
substitution) (ки) – във:
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
приходно-еквивалентно заместване на икономическите блага (вж.
приходна линия на производителя);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходно-еквивалентно заместване на икономическите блага (вж. бюджетна линия).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ БЛАГА [ИНДИВИДУАЛНО]
(individual substitution of the economic goods) (ки) – във:
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално].
ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНГРЕДИЕНТИ (economic ingredients substitution) (ки) – във:
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите ингредиенти (в микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНГРЕДОРИ (substitution of
economic ingredors) (ки) – във:
еластичност на заместването на икономическите ингредори (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция);
пределна норма на ингредерно-еквивалентното заместване на икономическите ингредори (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа
функция).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (economic products
substitution) (ки) – във:
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
закон за полезностно-еквивалентното заместване на икономическите
продукти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------закон за стойностно-еквивалентното заместване на икономическите
продукти;
намаляваща пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. закон за полезностноеквивалентното заместване на икономическите продукти);
нарастваща пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. закон за стойностно-еквивалентното
заместване на икономическите продукти);
полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти;
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти;
стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти;
ценностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти.

ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual substitution of the economic products) (ки) – във:
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално];
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално].

ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ (economic resourceinput substitution) (ки) – във:
еластичност на заместването на икономическите ресурси;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси (вж. икономическа изокоста);
пределна норма на резултатно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси.
ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ (economic phenomena substitution) (ки) – във:
еластичност на заместването на икономическите явления;
пределна норма на същностно-еквивалентното заместване на икономическите явления.
ЗАМЕСТВАНЕ НА КАПИТАЛА С ТРУД (capital to labour substitution) (ки)
– във:
пределна норма на еквивалентното заместване на капитала с труд (в
микр.);
коефициент на еластичността на заместването на капитала с труд (в
микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ С НЕМАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (material by immaterial economic product substitution)
(ки) – във:
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт;
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт.

ЗАМЕСТВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИЯ С МАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (immaterial by material economic product substitution)
(ки) – във:
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт;
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
ЗАМЕСТВАНЕ НА ПОЛЕЗНОСТИТЕ (utility substitution) (ки) – във:
пределна норма на еквивалентното заместване на полезностите (в
микр.);
пределна норма на факторно-еквивалентното заместване на полезностите (в микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ (products substitution) (ки) – във:
пределна норма на еквивалентното заместване на продуктите (в микр.);
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на продуктите (в микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (economic factor-input substitution) (ки) – във:
единична еластичност на заместването на производствените икономически фактори (в микр.);
еластичност на заместването на производствените икономически фактори;
коефициент на еластичността на заместването на производствените
икономически фактори (вж. еластичност на заместването на производствените икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на еквивалентното заместване на производствените
икономически фактори (в микр.);
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори (вж. факторна икономическа изокоста
и факторна изокостна икономшчиска лшния);
силна еластичност на заместването на производствените икономически
фактори (в микр.);
слаба еластичност на заместването на производствените икономически
фактори (в микр.).

ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ (production factors
substitution) (ки) – във:
единична еластичност на заместването на производствените икономически фактори (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на производствените
фактори (в микр.);
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на производствените фактори (в микр.);
силна еластичност на заместването на производствените икономически
фактори (в микр.);
слаба еластичност на заместването на производствените икономически
фактори (в микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ (leisure substitution) (ки) – във:
ефект на заместването на свободното време (в макр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на свободното време с
блага (в микр.);
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на свободното време с блага (в микр.) (вж. пределна норма на еквивалентното заместване на свободното време с блага (в микр.));
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на свободното
време с блага (в микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ С БЛАГА (substitution between
leisure and goods) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на еквивалентното заместване на свободното време с
блага (в микр.);
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на свободното време с блага (в микр.) (вж. пределна норма на еквивалентното заместване на свободното време с блага (в микр.));
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на свободното
време с блага (в микр.).

ЗАМЕСТВАНЕ НА ТРУДА С КАПИТАЛ (labour to capital substitution) (ки)
– във:
пределна норма на еквивалентното заместване на труда с капитал (в
микр.);
коефициент на еластичността на заместването на труда с капитал (в
микр.).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ТРУДОВИЯ С ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (labour by physical production economic factor
substitution) (ки) – във:
еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен
икономически фактор;
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия
с физическия икономически фактор;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на трудовия
с физическия производствен икономически фактор (вж. трудово-физическа
изокостна икономическа линия).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ С ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (physical by labour production economic factor
substitution) (ки) – във:
еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор;
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на физическия с трудовия производствен икономически фактор (вж. трудовофизическа изокостна икономическа линия).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАМЕСТВАЩИ СЕ БЛАГА (substitutes) (в микр.) – икономически блага, в
т.ч. и икономически продукти (без съвършените заместители), при които намаляването на търсенето (в специфични единици) на едното от тях (например на
благото x) предизвиква (при постоянни други условия, в т.ч. постоянен номинален икономически доход) нарастване на търсенето (също в специфични единици) на другото благо (например на благото y). Това се обуславя от положението, че тъй като нарастването на цената на благото x обуславя (при постоянни други условия) намаляване на неговото търсене, то нарастването на цената
на благото x предизвиква (при постоянни други условия) нарастване на търсенето на благото y (при заместителите първата производна на обема на благото
y към цената на благото x е положителна величина). Вж. допълващи се блага.
ЗАМЕСТИТЕЛ (substitute) (в микр.) (ки) – във:
икономически продуктови заместители (в микр.);
съвършени икономически заместители;
технологични продуктови заместители (в микр.).
ЗАМОЖНОСТ (fortune) (кд) – във:
икономическа заможност.
ЗАМЯНА НА ВЪНШЕН ДЪЛГ СРЕЩУ ДЪЛГ (external debt – debt swap) (в
межд.) (буквално – разменна сделка между свой дълг и чужд дълг) – форма
на редуциране на външния дълг (в межд.), при която кредиторът на странатадлъжник от своя страна има дълг към други заемодатели (трети лица), ценните
книжа по който се предлагат на вторичния пазар. Страната-длъжник изкупува
този дълг (със съгласието на кредитора си), продаван от неговите държатели с
отстъпка, като го заменя срещу своя собствен дълг по номиналната му
стойност или по стойност, близка до номиналната.
ЗАМЯНА НА СТАР ВЪНШЕН ДЪЛГ СРЕЩУ НОВ ВЪНШЕН ДЪЛГ (old
external debt – new external debt swap) (в межд.) – разменна сделка между свой
стар външен дълг (в межд.) и свой нов външен дълг, като последният е с помалка главница или с по-нисък лихвен процент (срещу съответна облигация).
За да се съгласи кредиторът с подобна замяна, новият дълг се подсилва със залог, изпълняващ ролята на гаранция.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАЗВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (retentive economic connection)
– същото като двустранна икономическа връзка. Вж. и холономна икономическа система.
ЗАПАЗВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (retaining economic
subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ЗАПАЗВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ* (retaining economic
impacts) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ЗАПАЗВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (retaining economic impact) (ки) – във:
запазващи икономически въздействия (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
ЗАПАЗВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (retaining economic relation) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ЗАПАЗВАЩО НОРМАТА ЛИНЕЙНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (norme-preserving economic mapping linear
continuation /extension/) – вж. линейно продължение на икономическото изображение.
ЗАПАС (stock /availability/) (кд) – във:
буферен запас (в межд.);
виртуално-изразена икономика на възпроизводствените запаси (същото
като ликвидно-изразена икономика на възпроизводствените запаси);
входен икономически запас (вж. икономически запаси);
възпроизводствени икономически запаси;
възпроизводствени поддържащи запаси;
единичен запас на икономическата полезност (същото като производствена опредметеност на полезностния икономически запас);
единичен запас на икономическата стойност (същото като производствена опредметеност на стойностния икономически запас);
единичен запас на икономическата ценност (същото като производствена
опредметеност на ценностния икономически запас);
единичен специфичeн запас на икономическата полезност (същото като
производствена специфична опредметеност на полезностния икономически
запас);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единичен специфичeн запас на икономическата стойност (същото като
производствена специфична опредметеност на стойностния икономически
запас);
единичен специфичeн запас на икономическата ценност (същото като
производствена специфична опредметеност на ценностния икономически запас);
единична полезност на икономическия запас (същото като производствена
полезностна интензивност на икономическия запас);
единична полезност на специфичния икономически запас (същото като
производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
единична стойност на икономическия запас (същото като производствена
стойностна интензивност на икономическия запас);
единична стойност на специфичния икономически запас (същото като
производствена стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
единична ценност на икономическия запас (същото като производствена
ценностна интензивност на икономическия запас);
единична ценност на специфичния икономически запас (същото като производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия запас;
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия запас;
запас на икономическата полезност;
запас на икономическата стойност;
запас на икономическата ценност
запас на устойчивост на икономическата система (вж. преходен икономически процес);
изходен икономически запас (вж. икономически запаси);
икокореномически запас;
икономика на възпроизводствените запаси;
икономически запас;
икономически запаси;
икореномически запас;
икотехномически запас;
икоуниреномически запас;
ликвидна икономика на възпроизводствените запаси;
ликвидно-изразена икономика на възпроизводствените запаси;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------материална икономика на възпроизводствените запаси;
начална икономика на възпроизводствените запаси (същото като началноизразена икономика на възпроизводствените запаси);
начално-изразена икономика на възпроизводствените запаси;
парична икономика на възпроизводствените запаси;
парично-изразена икономика на възпроизводствените запаси;
полезност на икономическия запас;
полезност на специфичния икономически запас;
полезностност на продуктовия икореномически запас (същото като продуктова икореномическа полезностност);
полезностност на стопанствения икореномически запас (същото като
икореномическа полезностност);
полезностност на трудовия икореномически запас (същото като трудова
икореномическа полезностност);
полезностност на физическия икореномически запас (същото като физическа икореномическа полезностност);
потребителска полезност на потребителния икономически запас;
потребителска стойност на потребителния икономически запас;
потребителска ценност на потребителния икономически запас;
пределен запас на икономическата полезност (същото като пределна производствена опредметеност на полезностния икономически запас);
пределен запас на икономическата стойност (същото като пределна производствена опредметеност на стойностния икономически запас);
пределен запас на икономическата ценност (същото като пределна производствена опредметеност на ценностния икономически запас);
пределен специфичeн запас на икономическата полезност (същото като
пределна производствена специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
пределен специфичeн запас на икономическата стойност (същото като
пределна производствена специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
пределен специфичeн запас на икономическата ценност (същото като
пределна производствена специфична опредметеност на ценностния икономически запас);
пределна полезност на икономическия запас (същото като пределна производствена полезностна интензивност на икономическия запас);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна полезност на специфичния икономически запас (същото като
пределна производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
пределна производствена опредметеност на полезностния икономически
запас;
пределна производствена опредметеност на стойностния икономически
запас;
пределна производствена опредметеност на ценностния икономически
запас;
пределна производствена полезностна интензивност на икономическия
запас;
пределна производствена полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
пределна производствена специфична опредметеност на полезностния
икономически запас;
пределна производствена специфична опредметеност на стойностния
икономически запас;
пределна производствена специфична опредметеност на ценностния
икономически запас;
пределна производствена стойностна интензивност на икономическия
запас;
пределна производствена стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
пределна производствена ценностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова опредметеност на полезностния
икономически запас;
пределна производствено-продуктова опредметеност на стойностния
икономически запас;
пределна производствено-продуктова опредметеност на ценностния
икономически запас;
пределна производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна производствено-продуктова специфична опредметеност на
стойностния икономически запас;
пределна производствено-продуктова специфична опредметеност на
ценностния икономически запас;
пределна производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна опредметеност на полезностния
икономически запас;
пределна производствено-факторна опредметеност на стойностния
икономически запас;
пределна производствено-факторна опредметеност на ценностния икономически запас;
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния икономически запас;
пределна производствено-факторна специфична опредметеност на
стойностния икономически запас;
пределна производствено-факторна специфична опредметеност на ценностния икономически запас;
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна стойност на икономическия запас (същото като пределна производствена стойностна интензивност на икономическия запас);
пределна стойност на специфичния икономически запас (същото като
пределна производствена стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна ценност на икономически запас (същото като пределна производствена ценностна интензивност на икономически запас);
пределна ценност на специфичния икономически запас (същото като пределна производствена ценностна интензивност на специфичния икономически
запас);
продуктово-парично-изразена икономика на възпроизводствените запаси;
производителска полезност на производствения икономически запас;
производителска стойност на производствения икономически запас;
производителска ценност на производствения икономически запас;
производствена опредметеност на полезностния икономически запас;
производствена полезностна интензивност на икономически запас;
производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
производствена специфична опредметеност на полезностния икономически запас;
производствена специфична опредметеност на стойностния икономически запас;
производствена специфична опредметеност на ценностния икономически
запас;
производствена стойностна интензивност на икономическия запас;
производствена стойностна интензивност на специфичния икономически
запас;
производствена ценностна интензивност на икономическия запас;
производствена ценностна интензивност на специфичния икономически
запас;
производствено-продуктова опредметеност на полезностния икономически запас;
производствено-продуктова опредметеност на стойностния икономически запас;
производствено-продуктова опредметеност на ценностния икономически запас;
производствено-продуктова полезностна интензивност на икономическия запас;
производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствено-продуктова специфична опредметеност на стойностния
икономически запас;
производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния
икономически запас;
производствено-продуктова стойностна интензивност на икономическия запас;
производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-продуктова ценностна интензивност на икономическия
запас;
производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна опредметеност на полезностния икономически запас;
производствено-факторна опредметеност на стойностния икономически запас;
производствено-факторна опредметеност на ценностния икономически
запас;
производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия
запас;
производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния
икономически запас;
производствено-факторна специфична опредметеност на стойностния
икономически запас;
производствено-факторна специфична опредметеност на ценностния
икономически запас;
производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия
запас;
производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия
запас;
производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
символно-парично-изразена икономика на възпроизводствените запаси;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфичeн запас на икономическата полезност;
специфичeн запас на икономическата стойност;
специфичeн запас на икономическата ценност;
специфична икономика на възпроизводствените запаси (същото като специфично-изразена икономика на възпроизводствените запаси);
специфично-изразена икономика на възпроизводствените запаси;
среден запас на икономическата полезност (същото като средна производствена опредметеност на полезностния икономически запас);
среден запас на икономическата стойност (същото като средна производствена опредметеност на стойностния икономически запас);
среден запас на икономическата ценност (същото като средна производствена опредметеност на ценностния икономически запас);
среден специфичeн запас на икономическата полезност (същото като
средна производствена специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
среден специфичeн запас на икономическата стойност (същото като
средна производствена специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
среден специфичeн запас на икономическата ценност (същото като
средна производствена специфична опредметеност на ценностния икономически запас);
средна полезност на икономическия запас (същото като средна производствена полезностна интензивност на икономическия запас);
средна полезност на специфичния икономически запас (същото като
средна производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
средна производствена опредметеност на полезностния икономически
запас;
средна производствена опредметеност на стойностния икономически
запас;
средна производствена опредметеност на ценностния икономически запас;
средна производствена полезностна интензивност на икономическия запас;
средна производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна производствена специфична опредметеност на полезностния икономически запас;
средна производствена специфична опредметеност на стойностния икономически запас;
средна производствена специфична опредметеност на ценностния икономически запас;
средна производствена стойностна интензивност на икономическия запас;
средна производствена стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствена ценностна интензивност на икономическия запас;
средна производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-продуктова опредметеност на полезностния
икономически запас;
средна производствено-продуктова опредметеност на стойностния икономически запас;
средна производствено-продуктова опредметеност на ценностния икономически запас;
средна производствено-продуктова полезностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас;
средна производствено-продуктова специфична опредметеност на
стойностния икономически запас;
средна производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния икономически запас;
средна производствено-продуктова стойностна интензивност на икономически запас;
средна производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-продуктова ценностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна производствено-факторна опредметеност на полезностния икономически запас;
средна производствено-факторна опредметеност на стойностния икономически запас;
средна производствено-факторна опредметеност на ценностния икономически запас;
средна производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния икономически запас;
средна производствено-факторна специфична опредметеност на
стойностния икономически запас;
средна производствено-факторна специфична опредметеност на ценностния икономически запас;
средна производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна стойност на икономическия запас (същото като средна производствена стойностна интензивност на икономическия запас);
средна стойност на специфичния икономически запас (същото като
средна производствена стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
средна ценност на икономическия запас (същото като средна производствена ценностна интензивност на икономическия запас);
средна ценност на специфичния икономически запас (същото като средна
производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
стойност на икономическия запас;
стойностност на продуктовия икореномически запас (същото като продуктова икореномическа стойностност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностност на стопанствения икореномически запас (същото като
икореномическа стойностност);
стойностност на трудовия икореномически запас (същото като трудова
икореномическа стойностност);
стойностност на физическия икореномически запас (същото като физическа икореномическа стойностност);
същностно-стратифицирана икономика на възпроизводствените запаси;
същностно-стратифицирана икономика на ликвидните запаси;
същностно-стратифицирана икономика на паричните запаси;
същностно-стратифицирана икономика на трудовите запаси;
същностно-стратифицирана икономика на физическите запаси;
трансцендентално-изразена икономика на възпроизводствените запаси
(същото като ценностно-изразена икономика на възпроизводствените запаси);
трудова икономика на възпроизводствените запаси;
трудово-изразена икономика на възпроизводствените запаси;
умение на икотехномически запас (същото като икотехномическо умение);
умение на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо умение);
умение на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо умение);
умение на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо умение);
усилие на икотехномическия запас (същото като икотехномическо усилие);
усилие на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо усилие);
усилие на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо усилие);
усилие на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо усилие);
усърдие на икотехномическия запас (същото като икотехномическо усърдие);
усърдие на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо усърдие);
усърдие на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо усърдие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------усърдие на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо усърдие);
физическа икономика на възпроизводствените запаси;
физически запас (във: същностно-стратифицирана икономика на физическите запаси);
фоценност на икономическия запас (същото като икономическа фоценност);
ценност на икономическия запас;
ценност на стопанствения икономически запас (същото като стопанствена икономическа ценност);
ценностна икономика на възпроизводствените запаси (същото като ценностно-изразена икономика на възпроизводствените запаси);
ценностно-изразена икономика на възпроизводствените запаси.
ценностност на продуктовия икореномически запас (същото като продуктова икореномическа ценностност);
ценностност на стопанствения икореномически запас (същото като икореномическа ценностност);
ценностност на трудовия икореномически запас (същото като трудова
икореномическа ценностност);
ценностност на физическия икореномически запас (същото като физическа икореномическа ценностност);

ЗАПАС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ* (stock of the economic
utility) (*) – означено с Y(yup) общо понятие за общ запас на икономическата
полезност* (total stock of the economic utility) TY(yup) и единичен запас на
икономическата полезност UY(yup) [разновидности на последния са средният
запас на икономическата полезност AY(yup) и пределният запас на икономическата полезност MY(yup)]. Представлява частен случай на запаса на икономическата ценност. Разновидности на запаса на икономическата полезност
Y(yup) са факторът на икономическата полезност X(xup) и продуктът на
икономическата полезност Q(qup).
ЗАПАС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ (stock of the economic
utility) (ки) – във:
единичен запас на икономическата полезност (същото като производствена опредметеност на полезностния икономически запас);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единичен специфичeн запас на икономическата полезност (същото като
производствена специфична опредметеност на полезностния икономически
запас);
запас на икономическата полезност;
пределен запас на икономическата полезност (същото като пределна производствена опредметеност на полезностния икономически запас);
пределен специфичeн запас на икономическата полезност (същото като
пределна производствена специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
специфичeн запас на икономическата полезност;
среден запас на икономическата полезност (същото като средна производствена опредметеност на полезностния икономически запас);
среден специфичeн запас на икономическата полезност (същото като
средна производствена специфична опредметеност на полезностния икономически запас).

ЗАПАС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ* (stock of the economic
value) (*) – означено с Y(yvp) общо понятие за общ запас на икономическата
стойност* (total stock of the economic value) TY(yvp) и единичен запас на икономическата стойност UY(yvp) [разновидности на последния са средният
запас на икономическата стойност AY(yvp) и пределният запас на икономическата стойност MY(yvp)]. Представлява частен случай на запаса на икономическата ценност. Разновидности на запаса на икономическата стойност
Y(yvp) са факторът на икономическата стойност X(xvp) и продуктът на
икономическата стойност Q(qvp).
ЗАПАС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ (stock of the economic
value) (ки) – във:
единичен запас на икономическата стойност (същото като производствена опредметеност на стойностния икономически запас);
единичен специфичeн запас на икономическата стойност (същото като
производствена специфична опредметеност на стойностния икономически
запас);
запас на икономическата стойност;
пределен запас на икономическата стойност (същото като пределна производствена опредметеност на стойностния икономически запас);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределен специфичeн запас на икономическата стойност (същото като
пределна производствена специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
специфичeн запас на икономическата стойност;
среден запас на икономическата стойност (същото като средна производствена опредметеност на стойностния икономически запас);
среден специфичeн запас на икономическата стойност (същото като
средна производствена специфична опредметеност на стойностния икономически запас).

ЗАПАС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕННОСТ* (stock of the economic
worth) (*) – означено с Y(ywp) общо понятие за общ запас на икономическата
ценност* (total stock of the economic worth) TY(ywp) и единичен запас на икономическата ценност UY(ywp) [разновидности на последния са средният запас на икономическата ценност AY(ywp) и пределният запас на икономическата ценност MY(ywp)]. Разновидности на запаса на икономическата ценност
са (1) факторът на икономическата ценност X(xwp) и продуктът на икономическата ценност Q(qwp) и (2) запасэт на икономическата стойност Y(yvp)
и запасът на икономическата полезност Y(yup).
ЗАПАС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕННОСТ (stock of the economic worth)
(ки) – във:
единичен запас на икономическата ценност (същото като производствена
опредметеност на ценностния икономически запас);
единичен специфичeн запас на икономическата ценност (същото като
производствена специфична опредметеност на ценностния икономически запас);
запас на икономическата ценност;
пределен запас на икономическата ценност (същото като пределна производствена опредметеност на ценностния икономически запас);
пределен специфичeн запас на икономическата ценност (същото като
пределна производствена специфична опредметеност на ценностния икономически запас);
специфичeн запас на икономическата ценност;
среден запас на икономическата ценност (същото като средна производствена опредметеност на ценностния икономически запас);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------среден специфичeн запас на икономическата ценност (същото като
средна производствена специфична опредметеност на ценностния икономически запас).

ЗАПАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(stability margin of the economic system) – вж. преходен икономически процес.
ЗАПАС ОТ УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(stability margin of the economic system) – величина на възможното изменение
(измерена абсолютно или относително) на някакъв параметър на икономическата система (в частност – на системата на икономическо регулиране, респ.
на системата на икономическо управление), което не предизвиква загуба на
устойчивост на /стабилност/ икономическата система.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (stock ecocorenomic assets) –
вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (stock ecocorenomic
incentite) – същото като запасово инцентитално икокореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (stock ecocorenomic conassets) – вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (ecocorenomic
obtiincentite) – същото като запасова инцентитална икокореномическа заделеност и като запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (stock
ecocorenomic obtisubstantite) – същото като запасов икокореномически обтит и
като запасово икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (stock ecocorenomic obtite),
запасов икокореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен запасов статут (вътрешно-присъщ запасов 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 запасов икокореномически статут* (internal stock ecocorenomic statute)]; една от
разновидностите на икокореномическия обтит (вж.) и един от конкретните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изрази на икокореномическата запасност* (ecocorenomic stockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); запасов обтит на икокореномическия предмет (и запасов обтит на запасовия субтит на
икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от запасов икотехномическия обтиобективит (вж.
запасов икотехномически обективит) и запасов икономическия обтисубективит (вж. запасов икономически субективит) (както и общо понятие за запасов икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за запасов икономически обтисубективит и запасов икотехномически обтиобективит) и запасов икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности), където запасовият икономически обтисубективит е
запасова икономическа оценка на запасовия икотехномически обтиобективит.
Запасовият икокореномически обтит е такава субстантивностна запасова оценка на запасовия икокореномически предмет (респ. на запасовия икокореномически ингредиент), дадена от запасовия 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 обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективносубстантивностна запасова икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical ecocorenomic stock appraisement [на която отговаря обективносубстантивностният запасов икокореномически ингредиент, който е
обективно-изискван субстантивностен запасов ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен запасов ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна запасова икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен запасов икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на запасовия икокореномическия обтит е
запасовият икокореномически субтит (запасовият икокореномически субтисубстантит). Запасовият икокореномически обтит и запасовият икокореномически субтит са категории на статута на запасовия икокореномически
предмет* (statute of the stock ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Запасовият икокореномическия обтит се снема в запасовия икокореномически субтит: запа-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------совият икокореномически субтит е запасовия икокореномически обтит в снет
вид. Запасовият икокореномически субит е скрит в запасовия икокореномически обтит, а запасовият икокореномическия обтит [който е първичният
(примитивният) и определящият статут на запасовия икокореномически предмет] се разкрива чрез запасовия икоконоремически субтит [който е вторичният
(производният) и решаващият статут на запасовия икокореномически предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Запасов икокореномически обтит (ЗП = запасов)
ЗП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икореномически
ингредиент)
(ЗП икореномически
субстантит;
ЗП икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtitranscentite) – същото като запасова трансцентитална икокореномическа заделеност и като запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (ecocorenomic
obtiunicentite) – същото като запасова уницентитална икокореномическа заделеност и като запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (ecocorenomic
obticentite) – същото като запасова центитална икокореномическа заделеност
и като запасово центитално икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (stock
ecocorenomic statisubstantite) – същото като запасов икокореномически субстантит;
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (stock ecocorenomic
substantite), запасов икокореномически статит, запасов икокореномически
статисубстантит, запасово икокореномическо участие, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасов икономически
субективит и запасов икотехномически обективит (както и общо понятие за
запасов икореномически субстантит (в т.ч. и за запасов икономически субективит и запасов икотехномически обективит) и запасов икоуниреномически
субстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовият икономически субективит е запасова икономическа оценка на запасовия икотехномически обективит; една от разновидностите на икокореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата запасност* (ecocorenomic stockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен
случай е статидно-субстантивностният запасов икокореномически ингредиент* (statedly-substantivitical stock ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки запасов икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се
прави между запасовия икономическия субективит и запасовия 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 запасовият икокореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания запасов икокореномически предмет, което означава според
тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, запасовият икотехномически обективит е общо понятие за запасов икотехномически обтиобективит и запасов икотехномически субтиобективит, а запа106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------совият икономически субективит е общо понятие за запасов икономически
обтисубективит и запасов икономически субтисубективит (вътре във всяка
една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния
икореномически статут на запасовия икореномически субект, т.е. от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на запасовия икокореномически субстантит, което се извършва от запасовия икокореномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Запасов икокореномически субстантит (ЗП = запасов)
ЗП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икореномически
ингредиент)
(ЗП икореномически
субстантит;
ЗП икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(stock
ecocorenomic subtiincentite) – същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (stock
ecocorenomic subtisubstantite) – същото като запасов икокореномически субтит
и като запасово икокореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (stock ecocorenomic
subtite), запасов икокореномически субтисубстантит, (*) – външен запасов
статут (външно-присъщ запасов 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 запасов
икокореномически статут* (external stock ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата запасност* (ecocorenomic stockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); запасов субтит на
икокореномическия предмет (и запасов субтит на запасовия обтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасовия икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и запасовия икономически субтисубективит (вж.
запасов икономически субективит) (както и общо понятие за запасов икореномически субтисубстантит (в т.ч. и за запасов икономически субтисубективит и запасов икотехномически субтиобективит) и запасов икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са
негови разновидности), където запасовият икономически субтисубективит е
запасова икономическа оценка на запасовия икотехномически субтиобективит.
Запасовият икокореномическият субтит е такава субстантивностна запасова
оценка на запасовия икокореномически предмет (респ. на запасовия икокореномически ингредиент), дадена от запасовия 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 запасова оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е субективносубстантивностна запасова икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical stock ecocorenomic appraisement) [на която отговаря субективно-субстантивностният запасов икокореномически ингредиент, който е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективно-изискван субстантивностен запасов ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен запасов ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна запасова икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен запасов икокореномически ингредиент).
Запасовият икокореномически субтит (запасовият икокореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на запасовия икокореномическия обтит. Запасовият икокореномически обтит и запасовият икокореномически субтит са категории на статута на запасовия икокореномически
предмет* (statute of the stock ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Запасовият икорекономически обтит се снема в запасовия икореномически субтит: запасовият икокореномически субтит е запасовия икокореномически обтит в снет вид.
Запасовият икокореномически субит е скрит в запасовия икокореномически
обтит, а запасовият икокореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на запасовия икокореномически предмет] се разкрива чрез запасовия икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на запасовия икокореномически предмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Запасов икокореномически субтит (ЗП = запасов)
ЗП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икореномически
ингредиент)
(ЗП икореномически
субстантит;
ЗП икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock
ecocorenomic subtitranscentite) – същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (stock
ecocorenomic subtiunicentite) – същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(stock
ecocorenomic subticentite) – същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово центитално икокореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(stock
ecocorenomic transcentite) – същото като запасово трансцентитално икокореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (stock ecocorenomic
unicentite) – същото като запасово уницентитално икокореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (stock ecocorenomic
centite) – същото като запасово центитално икокореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (stock economic assets) – вж. икономически ексосубстрат и икономически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (stock economic interest) – същото като запасова икореномическа обтизначимост.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (stock economic interest) (ки) –
във:
запасов икономически интерес (същото като запасова икореномическа
обтизначимост);
запасов инцентитален икономически интерес (същото като запасова инцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически
обтиинцентит);
запасов трансцентитален икономически интерес (същото като запасова
трансцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтитрансцентит);
запасов уницентитален икономически интерес (същото като запасова
уницентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов центитален икономически интерес (същото като запасова центитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтицентит).

ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (stock economic incentite) –
същото като запасова инцентитална икономическа значимост.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (stock economic conassets) – вж.
икономически ексосубстрат и икономически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (stock economic
obtiincentite) – същото като запасова инцентитална икономическа обтизначимост и като запасов инцентитален икономически интерес.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (stock economic
obtisubjectivit) – вж. икономически запасов субективит.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock economic
obtitranscentite) – същото като запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и като запасов трансцентитален икономически интерес.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (stock economic obtiunicentite) – същото като запасова уницентитална икономическа обтизначимост и като запасов уницентитален икономически интерес.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (stock economic obticentite)
– същото като запасова центитална икономическа обтизначимост и като запасов центитален икономически интерес.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (stock economic
statisubjectivit) – същото като запасов икономически субективит.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (stock economic subjectivit),
запасов икономически статисубективит, (*) – външна запасова субстантивност (външно-представена запасова 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
запасова икономическа субстантивност* (external stock economic
substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.) и
един от конкретните изрази на икономическата запасност* (economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическата
суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); запасов субективит на икономическия предмет (и запасов субективит на запасовия
обективит на икономическия предмет). Той е такава запасова икономическа
оценка на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия ингредиент), дадена от запасовия икономическия субект, която според субективното
му икономическо виждане съответства на неговия запасов икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна
природа. Икономическият субект субективизира запасовите икономически
предмети (в т.ч. и запасовите икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни запасови
икономически предмети* (subjectivitical stock economic things) [в т.ч. и субективностни запасови икономически ингредиенти* (subjectivitical stock
economic ingredients)]. Ето защо запасовата икономическа оценка е субективностна запасова икономическа оценка* (subjectivitical stock economic
appraisement). Субективното икономическо виждане на икономическия субект
за запасовите икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно
виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Запасовият икономически субективит (запасовият икономически статисубективит) е начинът на икономизиране на запасовия икотехномически
обективит (казано по-общо, запасовата икономика е икономизирана запасова
икотехномика). Запасовият икотехномически обективит и запасовият икономически субективит са категории на запасовата субстантивност на икореномическия предмет* (stock substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Запасовият икотехномически обективит се снема в запасовия икономически субективит: запасовият икономически субективит е запасовия икотехномически обективит в снет вид. Запасовият икономически субективит е
скрит в запасовия икотехномически обективит, а запасовият икотехномически
обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на запасовия икореномически предмет] се разкрива чрез запасовия икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на запасовия икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
запасовия икономически субективит са (вж. табл. 1):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) запасовият икономически обтисубективит* (stock economic obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен запасов икономически
предмет* (objectively-objectivitical stock economic thing) и като субектностен
запасов икономически предмет* (objectiveneous stock economic thing)], респ.
обективно-субективностният запасов икономически ингредиент* (objectively-objectivitical stock economic ingredient) [същото като субектностен запасов икономически ингредиент* (objectiveneous stock economic ingredient)] –
когато икономическият субект е обективно-субективностен запасов икономически субект (същото като субектностен запасов икономически субект); при него субективностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за
оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в
т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субективностна запасова оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е обективно-субективностна запасова икономическа оценка* (objectively-subjectivitical stock economic appraisement), което е същото като субектностна запасова икономическа оценка* (subjectiveneous stock economic appraisement) [на която отговаря обективносубективност-ният запасов икономически ингредиент, който е обективноизискван субективностен запасов ингредиент или още обективно отражение
на обективно-необходимия субективностен запасов ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна запасова икономическа оценка (респ.
опосредствено-субективностен запасов икономически ингредиент).
(2) запасовият икономически субтисубективит* (stock economic subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен запасов икономически
предмет* (subjectively-subjectivitical stock economic thing) и като субективистичен запасов икономически предмет* (subjectivistical stock economic thing)],
респ. субективно-субективностният запасов икономически ингредиент*
(subjectively-subjectivitical stock economic ingredient) [същото като субективистичен запасов икономически ингредиент* (subjectivistical stock economic
ingredient)] – когато запасовият икономически субект е субективносубективностен запасов икономически субект (същото като субективистичен запасов икономически субект); при него субективностната запасова
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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не
му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана запасова
субективностна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата запасова субективностна оценка, т.е. е субективносубективностна запасова икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical
stock economic appraisement), което е същото като субективистична запасова
икотехномическа оценка* (subjectivistical stock ecotechnomic appraisement)
[на която отговаря субективно-субективностният запасов икономически
ингредиент, който е субективно-изискван запасов субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен запасов ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубективностна запасова икономическа оценка (респ. непосредственосубективностен запасов икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на запасовия
икотехномически субективит при тях (ЗП = запасов)
ЗП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икореномически
ингредиент)
(ЗП икореномически
субстантит;
ЗП икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (stock economic
subtiincentite) – същото като запасова инцентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (stock economic
subtisubjectivit) – вж. запасов икономически субективит.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock economic
subtitranscentite) – същото като запасова трансцентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (stock economic
subtiunicentite) – същото като запасова уницентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (stock economic subticentite) – същото като запасова центитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (stock economic transcentite) – същото като запасова трансцентитална икономическа значимост.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (stock economic unicentite) –
същото като запасова уницентитална икономическа значимост.
ЗАПАСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (stock economic centite) – същото
като запасова центитална икономическа значимост.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (stock ecorenomic assets) – вж.
икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (stock ecorenomic incentite)
– същото като запасово инцентитално икореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (stock ecorenomic conassets) –
вж. икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (stock ecorenomic
obtiincentite) – същото като запасн инцентитална икореномическа заделеност
и като запасн инцентитално икореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (stock ecorenomic
obtisubstantite) – същото като запасов икореномически обтит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (stock ecorenomic obtite), запасов икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен запасов статут (вътрешно-присъщ запасов 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 запасов икореномически статут* (internal stock ecorenomic statute)]; една от разновидностите на
икореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият запас е типична
реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); запасов обтит на икореномическия предмет (и
запасов обтит на запасовия субтит на икореномическия предмет). Запасовият
икореномически обтит е такава субстантивностна запасова оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от запасовия икореномически 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 субстантивностна запасова
оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова
икореномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement) [на която отговаря обективно-субстантивностният запасов
икореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен запасов ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен запасов ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна запасова икореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен запасов икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на запасовия икореномически обтит е запасовият икореномически субтит (запасовият икореномически субтисубстантит). Запасовият икореномически обтит и запасовият икореномически
субтит са категории на статута на запасовия икореномически предмет*
(statute of the stock ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Запасовият икореномически
обтит се снема в запасовия икореномически субтит: запасовият икореномически субтит е запасовия икореномически обтит в снет вид. Запасовият икореномически субит е скрит в запасовия икореномически обтит, а запасовият икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият ста119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тут на запасовия икореномически предмет] се разкрива чрез запасовия иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на
запасовия икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовия икореномически обтит са запасовият икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и запасовият икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).

ЗАПАСОВ
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(stock
ecorenomic obtitranscentite) – същото като запасн трансцентитална икореномическа заделеност и като запасн трансцентитално икореномическо
обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (stock ecorenomic
obtiunicentite) – същото като запасн уницентитална икореномическа заделеност и като запасн уницентитално икореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (stock ecorenomic
obticentite) – същото като запасн центитална икореномическа заделеност и
като запасн центитално икореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(stock
ecorenomic statisubstantite) – същото като запасов икореномически субстантит
и като запасов икореномически статит;
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (stock ecorenomic statite), запасов икореномически субстантит, запасов икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за запасов икореномически субтит и запасов икореномически обтит, които са негови разновидности [то е или запасов икореномически субтит, или запасов икореномически обтит (според общностния
икореномически статут), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство];
една от разновидностите на икореномическия статит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен
случай е статидно-субстантивностният запасов икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical stock ecorenomic ingredient), какъвто е всеки
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави
между запасовия икореномически субтит и запасовия икореномически обтит, е
от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на запасовия
икореномически статит, което се извършва от запасовия икореномическия субект, т.е. според неговия статут. От своя страна, запасовият икореномически
обтит е общо понятие за запасов икотехномически обтиобективит и запасов икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за запасов икотехномически субтиобективит и запасов икономически субтисубективит [(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е. според субстанциалната природа на запасовите икореномически
предмети (дали тя, съответно, тя е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което
запасовият икореномически субект има към природата на наблюдавания и
оценявания запасов икореномически предмет, което означава според тяхната
(на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.

ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (stock ecorenomic
substantite), запасов икореномически статит, запасов икореномически статисубстантит, запасово икореномическо участие, (*) – общо понятие за запасов икономически субективит и запасов икотехномически обективит, които са негови разновидности [то е или запасов икономически субективит, или
запасов икотехномически обективит (според субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство];
една от разновидностите на икореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness)
(икореномическият запас е типична реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен
случай е статидно-субстантивностният запасов икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical stock ecorenomic ingredient), какъвто е всеки
запасов икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави
между запасовия икономически субективит и запасовия икотехномически
обективит, е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е
обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и поспециално от гледна точка на отношението, което запасовият икореномически
субект има към природата на наблюдавания и оценявания запасов икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстантивност. От своя страна, запасовият икотехномически обективит е
общо понятие за запасов икотехномически обтиобективит и запасов икотехномически субтиобективит, а запасовият икономически субективит е
общо понятие за запасов икономически обтисубективит и запасов икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на запасовия икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на запасовия икореномически субстантит, което се извършва от запасовия икореномически субект). Вж. икореномически субект.

ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (stock ecorenomic
subtiincentite) – същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово инцентитално икореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(stock
ecorenomic subtisubstantite) – същото като запасов икореномически субтит.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (stock ecorenomic subtite), запасов икореномически субтисубстантит, (*) – външен запасов статут
(външно-присъщ запасов 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 запасов икореномически статут* (external stock ecorenomic statute)]; една от разновидностите на
икореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност); запасов субтит на икореномическия предмет
(и запасов субтит на запасовия обтит на икореномическия предмет). Запасовият икореномически субтит е такава субстантивностна запасова оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от запасовия 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 запасова оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценка* (subjectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement [на която
отговаря субективно-субстантивностният запасов икореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен запасов ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен запасов ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубстантивностна икореномическа запасан оценка (респ. непосредственосубстантивностен запасов икореномически ингредиент).
Запасовият икореномически субтит (запасовият икореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на запасовия икореномически обтит. Запасовият икореномически обтит и запасовият икореномически субтит
са категории на статута на запасовия икореномически предмет* (statute of
the stock ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Запасовият икореномически обтит се
снема в запасовия икореномически субтит: запасовият икореномически субтит
е запасовия икореномически обтит в снет вид. Запасовият икореномически субит е скрит в запасовия икореномически обтит, а запасовият икореномически
обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на запасовия икореномически предмет] се разкрива чрез запасовия иконоремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на запасовия
икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовия икореномически субтит са запасовият икотехномически субтиобективит (вж. запасов икотехномически обективит) и запасовият икономически субтисубективит (вж. запасов икономически субективит).
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock
ecorenomic subtitranscentite) – същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(stock
ecorenomic subtiunicentite) – същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово уницентитално икореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (stock ecorenomic subticentite) – същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово
центитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (stock ecorenomic
transcentite) – същото като запасово трансцентитално икореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (stock ecorenomic
unicentite) – същото като запасово уницентитално икореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (stock ecorenomic centite) –
същото като запасово центитално икореномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (stock ecotechnomic assets) –
вж. икотехномически ексосубстрат и икотехномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (stock ecotechnomic
incentite) – същото като запасов инцентитален икотехномически принос.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (stock ecotechnomic conassets) – вж. икотехномически ексосубстрат и икотехномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (stock ecotechnomic objectivit), запасов икотехномически статиобективит, (*) – вътрешна запасова 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 запасова икотехномическа субстантивност* (internal stock
ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите на икотехномическия
обективит (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата запасност* (ecotechnomic stockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); запасов обективит на икотехномическия предмет (и
запасов обективит на запасовия субективит на икотехномическия предмет).
Той е такава запасова икотехномическа оценка на запасовия икотехномически
предмет (в т.ч. и на запасовия икотехномически ингредиент), дадена от запасовия икотехномическия субект, която според субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия запасов икотехномически интерес, но
съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) обективна природа.
Икотехномическият субект обективизира запасовите икотехномически предмети (в т.ч. и запасовите икотехномически ингредиенти) и затова по определе124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние (и от субстантивностна гледна точка) те са обективностни запасови
икотехномически предмети* (objectivitical stock ecotechnomic things) [в т.ч. и
обективностни запасови икотехномически ингредиенти* (objectivitical
stock ecotechnomic ingredients)]. Ето защо запасовата икотехномическата
оценка е обективностна запасова икотехномическа оценка* (objectivitical
stock ecotechnomic appraisement). Субективното икотехномическо виждане на
икотехномическия субект за запасовите 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 запасовия икотехномически обективит е
запасовия икономически субективит (запасовия икономически статисубективит) (казано по-общо, запасовата икономика е икономизирана запасова икотехномика). Запасовият икотехномически обективит и запасовият икономически субективит са категории на запасовата субстантивност на икореномическия предмет* (stock substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Запасовият икотехномически обективит се снема в запасовия икономически субективит: запасовия икономически субективит е запасовият икотехномически обективит в снет вид. Запасовият икономически субективит е
скрит в запасовия икотехномически обективит, а запасовият икотехномически
обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на запасовия икореномически предмет] се разкрива чрез запасовия икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на запасовия икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
запасовия икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) запасовият икотехномически обтиобективит* (stock ecotechnomic
obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен запасов икотехномически предмет* (objectively-objectivitical stock ecotechnomic thing) и като
обектностен запасов икотехномически предмет* (objectiveneous stock
ecotechnomic thing)], респ. обективно-обективностният запасов икотехномически ингредиент* (objectively-objectivitical stock ecotechnomic ingredient)
[същото като обектностен запасов икотехномически ингредиент*
(objectiveneous stock ecotechnomic ingredient)] – когато запасовият икотехномически субект е обективно-обективностен запасов икотехномически су-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бект (същото като обектностен запасов икотехномически субект); при него обективностната запасова 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 обективно-изисквана запасова обективностна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна запасова оценка, т.е. е обективнообективностна запасова икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical
stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна запасова
икотехномическа оценка* (objectiveneous stock ecotechnomic appraisement)
[на която отговаря обективно-обективностният запасов икотехномически
ингредиент, който е обективно-изискван запасов обективностен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия обективностен
запасов ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-обективностна запасова икотехномическа оценка (респ. опосредствено-обективностен запасов икотехномически ингредиент);
(2) запасовият икотехномическия субтиобективит* (stock ecotechnomic
subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен запасов икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical stock ecotechnomic thing) и като
обективистичен запасов икотехномически предмет* (objectivistical stock
ecotechnomic thing)], респ. субективно-обективностният запасов икотехномически ингредиент* (subjectively-objectivitical stock ecotechnomic
ingredient) [същото като обективистичен запасов икотехномически ингредиент* (objectivistical stock ecotechnomic ingredient)] – когато запасовият икотехномически субект е субективно-обективностен запасов икотехномически субект (същото като обективистичен запасов икотехномически субект); при него обективностната запасова 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 найдобрият 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 запасова оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата обективностна запасова
оценка, т.е. е субективно-обективностна запасова икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical stock ecotechnomic appraisement), което е същото
като обективистична запасова икотехномическа оценка* (objectivistical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stock ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективнообективностният запасов икотехномически ингредиент, който е субективно-изискван обективностен запасов ингредиент или още субективно
отражение на обективно-необходимия обективностен запасов ингредиент]; в
този смисъл тя е непосредствено-обективностна запасова икотехномическа
оценка (респ. непосредствено-обективностен запасов икотехномически
ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на запасовия
икотехномически обективит при тях (ЗП = запасов)
ЗП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икореномически
ингредиент)
(ЗП икореномически
субстантит;
ЗП икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(stock
ecotechnomic obtiincentite) – същото като запасов инцентитален икотехноми128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтипринос и като запасова инцентитална икотехномическа зададеност.

ЗАПАСОВ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИОБЕКТИВИТ*
ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. запасов икотехномически обективит.

(stock

ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (stock ecotechnomic
obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов
икотехномически обтиобективит, запасова икотехномическа зададеност,
(*) – икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икотехномически субект
[на обективностен икотехномически субект* (objectivitical stock
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовият икотехномически обтипринос е запасов икотехномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана обективностна запасова оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна запасова оценка,
т.е. е обективно-обективностна запасова икотехномическа оценка*
(objectively-objectivitical stock ecotechnomic appraisement), което е същото като
обектностна запасова икотехномическа оценка* (objectiveneous stock
ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото икореномическо обтиучастие. Запасовият икореномически обтипринос е форма на съществуване
на запасовата икотехномическа обтиенергия (stock ecotechnomic obtienergy)
и отношение на признаване на приложената запасова икотехномическа обтиактивност (вж. икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икотехномическа обтипотенциалност (също).
Запасовият икотехномически обтипринос е обективен запасов икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим запасов икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable stock ecotechnomic ingredient)
[на обективно-изискван запасов икотехномически ингредиент* (objectively129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------required stock ecotechnomic ingredient)] и в частност – на обективнонеобходим запасов икотехномически принос* (objectively-indispensable stock
ecotechnomic contribution) [на обективно-изискван запасов икотехномически
принос* (objectively-required stock ecotechnomic contribution]. По-своята природа той е оптимален запасов икотехномически ингредиент* (optimal stock
ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален запасов 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 запасов икотехномически принос* (individual objectively-indispensable stock
ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим запасов икотехномически принос), фирмен обективнонеобходим запасов икотехномически принос* (firm objectively-indispensable stock ecotechnomic contribution)
(съкратено: фирменонеобходим запасов икотехномически принос), обществен обективнонеобходим запасов икотехномически принос* (social
objectively-indispensable stock ecotechnomic contribution) (съкратено: общественонеобходим запасов икотехномически принос) и т.н.
Запасовият икотехномически обтипринос акцентира върху дейността на
запасовия икотехномически субект, който формира структурата на запасовия
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 запасовия икотехномически обтипринос са: (1) запасов трансцентитален икотехномическа
обтипринос (същото като запасов икотехномически обтитрансцентит и същото като запасова трансцентитална икотехномическа заделеност и като
запасова трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) запасов инцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиинцентит и същото като запасова центитална икотехномическа заделеност и като запасова инцентитална икотехномическа зададеност), (3)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов центитален икономически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтицентит и същото като запасова инцентитална икотехномическа заделеност и като запасова центитална икотехномическа зададеност),
(4) запасов уницентитален икономически обтипринос (същото като запасов
икотехномически обтиуницентит и същото като запасова уницентитална
икотехномическа заделеност и като запасова уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасов икотехномически обтипринос обикновено се подразбира запасов трансцентитален
икотехномически обтипринос. Вж. и фиг. 2.
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ЗП икотехномически трансцентит
(ЗП трансцентитално икотехномическо участие;
ЗП икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовия икотехномически обтипринос според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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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ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Запасов икотехномически обтипринос и неговите разновидности (ЗПБ – запасов;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)
Уницентитален ИТОП
Икотехномически обтипринос (ИТОП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТОП
(икотехномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномически сустит)

Трансцентитал- Инцентитален
ен ИТОП
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]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен уницентитален
ИТОП

Сустатитен
Сустатитен интрансцентитален
центитален
ИТОП
ИТОП

Сустатитен
центитален
ИТОП

(сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид сустит на
икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит
на икотехномически диспозант)
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Субстатен
ИТОП
(икотехномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТОП
(икотехномически обтизапас)
[външно същество на
ИТОП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТОП

Субстатен трансцентитален
ИТОП

Субстатен инцентитален
ИТОП

(субстатен икотехномически
обтиуницентит)

(субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТОП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

Запасов уницентитален ИТОП

Запасов трансцентитален
ИТОП

Запасов инцентитален
ИТОП

Запасов центитален
ИТОП

(запасов икотехномически
обтиуницентит)

(запасов икотехномически
обтитрансцентит)

(запасов икотехномически
обтиинцентит)

(запасов икотехномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност
на ИТОП]

[външно същество на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно същество на външната определеност на ИТОП]

[външно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на
икотехномически диспозант)
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Сустатантен
ИТОП
(икотехномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТОП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТОП

Сустатантен
трансцентитален ИТОП

Сустатантен
инцентитален
ИТОП

Сустатантен
центитален
ИТОП

(сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

(сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИТОП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[общо същество на външната определеност на ИТОП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТОП]

(вид сустант на
икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовия икономически обтипринос са: запасов възпроизводствен икотехномически обтипринос* (stock reproductional ecotechnomic obticontribution), запасов производствен икотехномически обтипринос* (stock
production ecotechnomic obticontribution), запасов разменен икотехномически
обтипринос* (stock exchange ecotechnomic obticontribution), запасов разпределителен икотехномически обтипринос* (stock distributional ecotechnomic
obticontribution), запасов потребителен икотехномически обтипринос*
(stock consumption ecotechnomic obticontribution), запасов стопанствен икотехномически
обтипринос*
(stock
protoeconomizing
ecotechnomic
obticontribution), запасов следпроизводствен икотехномически обтипринос*
(stock post-production ecotechnomic obticontribution), запасов предипотребителен икотехномически обтипринос* (stock before-consumption ecotechnomic obticontribution), запасов посреднически икотехномически обтипринос* (stock intermediationary ecotechnomic obticontribution), запасов бизнес
икотехномически обтипринос* (stock business ecotechnomic obticontribution),
запасов алокативен икотехномически обтипринос* (stock allocative
ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов икотехномически обтипринос* (individual stock ecotechnomic obticontribution), фирмен запасов икотехномически обтипринос* (firm stock ecotechnomic obticon-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tribution), обществен запасов икотехномически обтипринос* (social stock
ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов усвояван икотехномически обтипринос* (stock assimilated ecotechnomic obticontribution) и запасов създаван икотехномически
обтипринос* (stock gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен запасов икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически
обтизапас), (2) съзидателен запасов икотехномически обтипринос (същото
като съзидателен икотехномически обтизапас), (3) изпълнителен запасов
икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
обтизапас), (4) творчески запасов икотехномически обтипринос (същото като
творчески икотехномически обтизапас), (5) работен запасов икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтизапас), (6) сътворителен запасов икотехномически обтипринос (същото като сътворителен
икотехномически обтизапас). 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовия 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 цяното
същество
на
шното
същестлост-ното съИТОП]
во на ИТОП]
щество 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 със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното съще- решното същестство на ИТОП]
во на ИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
икотехномическа обтиизгодност}

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}

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

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

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)

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)

ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (stock ecotechnomic
obticontribution) (ки) – във:
запасов икотехномически обтипринос;
запасов инцентитален икотехномически обтипринос;
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос;
запасов уницентитален икотехномически обтипринос;
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ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock
ecotechnomic obtitranscentite) – същото като запасов трансцентитален икотехномически обтипринос и като запасова трансцентитална икотехномическа зададеност.
ЗАПАСОВ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(stock
ecotechnomic obtiunicentite) – същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и като запасова уницентитална икотехномическа зададеност.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (stock ecotechnomic
obticentite) – същото като запасов центитален икотехномически обтипринос и
като запасова центитална икотехномическа зададеност.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (stock ecotechnomic
contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икотехномически субект
[на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical stock
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за запасов икотехномически
субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиобективит) и запасов икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически
обтиобективит) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата
запасност* (economic stockness) (икотехномическиат запас е типична реализация на икотехномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото икореномическо участие.
Запасовият икотехномически принос е форма на съществуване на запасовата
икотехномическа енергия (stock ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова икотехномическа активност (вж. икотехномическа дейност). Той е кинестично опредметена запасова икотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икотехномическа потенциалност (също).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Запасовият икотехномически принос акцентира върху дейността на запасовия икотехномически субект, който формира структурата на запасовия 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) запасов трансцентитален икотехномическа принос (същото
като запасов икотехномически трансцентит и като запасово трансцентитално икотехномическо участие), (2) запасов инцентитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически инцентит и като запасово
инцентитално икотехномическо участие), (3) запасов центитален икономически принос (същото като запасов икотехномически центит и като запасово
центитално икотехномическо участие), (4) запасов уницентитален икономически принос (същото като запасов икотехномически уницентит и като запасово уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под запасов икотехномически принос обикновено се подразбира запасовият трансцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитален икотехномически принос;
ЗП икотехномически трансцентит
(ЗП трансцентитално икотехномическо участие;
ЗП икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовия икотехномически принос според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Запасов икотехномически принос и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИТП – икотехномически принос)
Уницентитал- Трансцентитален ИТП
ен ИТП
Икотехномическо принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТП
(икотехномически сустатит)
[цялостно същество на
ИТП]
(вид икотехномически сустит)

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 определеност на ИТП]

(вид икотехномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен
Сустатитен трануницентитален
сцентитален
ИТП
ИТП

Сустатитен инцентитален
ИТП

Сустатитен
центитално
ИТП

(сустатитен
икотехномически уницентит)

(сустатитен икотехномически
трансцентит)

(сустатитен икотехномически
инцентит)

(сустатитен
икотехномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно същество на външната определеност на ИТП]

[цялостно същество на общата определеност на ИТП]

(вид сустит
на икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит на
икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатен
Субстатен трансуницентитален центитален ИТП
ИТП
Субстатен
ИТП
(субстатен ико(субстатен
техномически
икотехноми(икотехнотрансцентит)
мически субс- чески уницентит)
тат)
[вътрешно съ[вътрешно
щество на вът[вътрешно съсъщество на
решната
опредещество на
цялостната
леност на
ИТП]
определеност
ИТП]
на ИТП]
(вид икотехномическа суб- (вид субстан- (вид субстанция
на икотехномистанция)
ция на икотехномически ческа същност)
диспозит)

Запасов
ИТП
(икотехномически запас)
[външно същество на
ИТП]
вид икотехномическа
суперстанта)

Субстатен инцентитален ИТП

Субстатен центитален ИТП

(субстатен икотехмически инцентит)

(субстатен икотехномически
центит)

[вътрешно същество на външната определеност на
ИТП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТП]

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТП

Запасов трансцентитален
ИТП

Запасов инцентитален ИТП

Запасов центитален ИТП

(запасов икотехномически
уницентит)

(запасов икотехномически трансцентит)

(запасов икотехномически
инцентит)

(запасов икотехномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИТП]

[външно същество на външната определеност на ИТП]

[външно същество на общата определеност на ИТП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТП
(икотехномически сустатант)
[общо понятие за същество на ИТП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТП

Сустатантен
трансцентитален ИТП

Сустатантен
инцентитален
ИТП

Сустатантен
центитален
ИТП

(сустатантен
икотехномически уницентит)

(сустатантен
икотехномически
трансцентит)

(сустатантен
икотехномически инцентит)

(сустатантен
икотехномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо същество
на външната
определеност на
ИТП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант на
икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовия икономически принос са: запасов възпроизводствен
икотехномически принос* (stock reproductional ecotechnomic contribution), запасов производствен икотехномически принос* (stock production
ecotechnomic contribution), запасов разменен икотехномически принос*
(stock exchange ecotechnomic contribution), запасов разпределителен икотехномически принос* (stock distributional ecotechnomic contribution), запасов
потребителен икотехномически принос* (stock consumption ecotechnomic
contribution), запасов стопанствен икотехномически принос* (stock
protoeconomizing ecotechnomic contribution), запасов следпроизводствен икотехномически принос* (stock post-production ecotechnomic contribution), запасов предипотребителен икотехномически принос* (stock before-consumption
ecotechnomic contribution), запасов посреднически икотехномически принос*
(stock intermediationary ecotechnomic contribution), запасов бизнес икотехномически принос* (stock business ecotechnomic contribution), запасов алокативен икотехномически принос* (stock allocative ecotechnomic contribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов икотехномически принос* (individual stock
ecotechnomic contribution), фирмен запасов икотехномически принос* (firm
stock ecotechnomic contribution), обществен запасов икотехномически принос* (social stock ecotechnomic contribution) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов усвояван икотехномически принос* (stock
assimilated ecotechnomic contribution) и запасов създаван икотехномически
принос* (stock gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия икотехномически принос са (1) унисъзидателен запасов икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически запас), (2) съзидателен запасов икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически запас), (3) изпълнителен запасов икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически запас), (4) творчески запасов икотехномически принос (същото като творчески икотехномически запас), (5)
работен запасов икотехномически принос (същото като работен икотехномически запас), (6) сътворителен запасов икотехномически принос (същото като
сътворителен икотехномически запас). 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовия 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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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 икотехномичес-ки
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)
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Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически субстантит)
{икотехномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИТП]
(вид икотехномическа форма)

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

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]

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехреномически
сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на
икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

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 икотехноми-чески 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]

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (stock
contribution) (ки) – във:
запасов икотехномически принос;
запасов инцентитален икотехномически принос;
запасов трансцентитален икотехномически принос;
запасов уницентитален икотехномически принос;
запасов центитален икотехномически принос.

ecotechnomic

ЗАПАСОВ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СТАТИОБЕКТИВИТ*
(stock
ecotechnomic statiobjectivit) – същото като запасов икотехномически обективит.
ЗАПАСОВ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(stock
ecotechnomic subtiincentite) – същото като запасов инцентитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо усърдие.
ЗАПАСОВ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИОБЕКТИВИТ*
(stock
ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. запасов икотехномически обективит.
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subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов
икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически ингредиент, който
като субективна проекция количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical stock ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия субтипринос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтизапасност*
(ecotechnomic subtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация
на икотехномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Запасовият икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна
запасова оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
обективностна запасова оценка, т.е. е субективно-обективностна запасова
икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична запасова икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic stock appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
запасовото икореномическо субтиучастие. Запасовият икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на икотехномическата запасова субтиенергия (ecofechnomic stock subtienergy) и отношение на признаване на
приложената запасова икотехномическа субтиактивност (вж. икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икотехномическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икотехномическа субтипотенциалност (също).
Запасовият икотехномически субтипринос акцентира върху дейността на
запасовия икотехномически субект, който формира структурата на запасовия
икотехномически субтиингредиент, 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 запасовия икотехномически субтипринос са: (1) запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос (същото като запасов икотехномически субтитрансцентит и
същото като запасова икотехномическа ценностност и като запасово икотехномическо усърдие), (2) запасов инцентитален икотехномически субтипринос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като запасов икотехномически субтиинцентит и като запасова икотехномическа феност), (3) запасов центитален икономически субтипринос
(същото като запасов икотехномически субтицентит и като запасов икотехномически диспотант), (4) запасов уницентитален икономически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиуницентит и като запасов
икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
запасов икотехномически субтипринос обикновено се подразбира запасовият
трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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ЗП икотехномически трансцентит
(ЗП трансцентитално икотехномическо участие;
ЗП икотехномически принос)

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

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

ЗП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтитрансцентит
(ЗП икотехномическа ценностност;
ЗП икотехномическо
ссърдие)

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовия икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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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ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Запасов икотехномически субтипринос и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия икотехномически субтипринос и тяхното масто сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната същностна икотехномическа стратификационност и възпроизводствената икотехномическа ингредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТСП
(икотехномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитален ИТСП

Трансцентитален ИТСП

Инцентитален
ИТСП

Центитален
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]

(вид икоуниреномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен
уницентитален
ИТСП

Сустатитен трансцентитален
ИТСП

Сустатитен инцентитален
ИТСП

Сустатитен
центитален
ИТСП

(сустатитен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически субтицентит)

[цялостно същество на цяло-стната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на вътрешната определеност
на ИТСП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид сустит
на икотехномичес-ки диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа
същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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Субстатен
ИТСП
(икотехномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТСП
(икотехномически субтизапас)
[външно същество на
ИТСП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТСП

Субстатен трансцентитален
ИТСП

Субстатен инцентитален
ИТСП

Субстатен центитален ИТСП

(субстатен
икотехномически
субтиуницентит)
[вътрешно същество на цялостната
определеност
на ИТСП]

(субстатен икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически субтиинцентит)

(субстатен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТСП

Запасов трансцентитален
ИТСП

Запасов инцентитален
ИТСП

Запасов центитален
ИТСП

(запасов икотехномически
субтиуницентит)

(запасов икотехномически
субтитрансцентит)

(запасов икотехномически
субтиинцентит)

(запасов икотехномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТСП]

[външно същество на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[външно същество на външната определеност на ИТСП]

[външно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид суперстанта на
икотехномически диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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Сустатантен
ИТСП
(икотехномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТСП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТСП

Сустатантен
трансцентитал-ен
ИТСП

Сустатантен
инцентитален
ИТСП

Сустатантен
центитален
ИТСП

(сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТСП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[общо същество на външната определеност на ИТСП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТСП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа
същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовия икотехномически субтипринос са: запасов възпроизводствен икотехномически субтипринос* (stock reproductional ecotechnomic
subticontribution), запасов производствен икотехномически субтипринос*
(stock production ecotechnomic subticontribution), запасов разменен икотехномически субтипринос* (stock exchange ecotechnomic subticontribution), запасов разпределителен икотехномически субтипринос* (stock distributional
ecotechnomic subticontribution), запасов потребителен икотехномически
субтипринос* (stock consumption ecotechnomic subticontribution), запасов
стопанствен икотехномически субтипринос* (stock protoeconomizing
ecotechnomic subticontribution), запасов следпроизводствен икотехномически
субтипринос* (stock post-production ecotechnomic subticontribution), запасов
предипотребителен икотехномически субтипринос* (stock beforeconsumption ecotechnomic subticontribution), запасов посреднически икотехномически субтипринос* (stock intermediationary ecotechnomic subticontribution), запасов бизнес икотехномически субтипринос* (stock business ecotechnomic subticontribution), запасов алокативен икотехномически субтипринос* (stock allocative ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов икотехномически субтипринос* (individual stock ecotechnomic
subticontribution), фирмен запасов икотехномически субтипринос* (firm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stock ecotechnomic subticontribution), обществен запасов икотехномически
субтипринос* (social stock ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов усвояван икотехномически субтипринос* (stock
assimilated ecotechnomic subticontribution) и запасов създаван икотехномически субтипринос* (stock gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен запасов икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически
субтизапас), (2) съзидателен запасов икотехномически субтипринос (същото
като съзидателен икотехномически субтизапас), (3) изпълнителен запасов
икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтизапас), (4) творчески запасов икотехномически субтипринос (същото
като творчески икотехномически субтизапас), (5) работен запасов икотехномически субтипринос (същото като работен икотехномически субтизапас),
(6) сътворителен запасов икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтизапас). 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовия 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 икотехномически
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
но-то
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)
танта)

[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 състояние на вън- тояние на общотояние на цятояние на вътлостното съще- решното същест- шното същест- то същество на
во на ИТСП]
ИТСП]
ство на ИТСП]
во на ИТСП]
{икотехноми- {сустатитна
{запасова
{сустатантна
{субстатна
ческа субтииз- икотехномиикотехномиикотехномиикотехномигодност}
ческа
субтиизческа
субтиизческа субтическа субтиизгодност}
годност}
изгодност}
(вид икотехногодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържание (вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икотех- ние на икотехние на икотехна икотехнономическа суномически сусномически сусмическа субсперстанта)
тант)
тит)
танция)
[вътрешно
състояние на
ИТСП]

166

619

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

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
ен икотехно- икотехномически
мически субсубтисубстат)
тисустатит)
[цялостно със- [цялостно състояние на вътрештояние на цяното
същество на
лостното съИТСП]
щество на
ИТСП]
{субстатна
{сустатитна
икотехномичесикотехномикасубти удовческа субтиулетвореност}
довлетвореност}

(унисъзидателен икотехномически
субтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТСП]

{запасова
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (stock ecotechnomic
subticontribution) (ки) – във:
запасов икотехномически субтипринос;
запасов инцентитален икотехномически субтипринос;
запасов трансцентитален икотехномически субтипринос;
запасов уницентитален икотехномически субтипринос;
запасов центитален икотехномически субтипринос;
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock
ecotechnomic subtitranscentite) – същото като запасов трансцентитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо усърдие.
ЗАПАСОВ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(stock
ecotechnomic subtiunicentite) – същото като запасов уницентитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо усърдие.
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до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (stock ecotechnomic
subticentite) – същото като запасов центитален икотехномически субтипринос
и като запасово икотехномическо усърдие.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (stock ecotechnomic
transcentite) – същото като запасов трансцентитален икотехномически принос.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (stock ecotechnomic
unicentite) – същото като запасов уницентитален икотехномически принос.
ЗАПАСОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (stock ecotechnomic centite) –
същото като запасов центитален икотехномически принос.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (stock ecounirenomic
assets) – вж. икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (stock ecounirenomic
incentite) – същото като запасово инцентитално икоуниреномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (stock ecounirenomic
conassets) – вж. икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат.
ЗАПАСОВ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(stock
ecounirenomic obtiincentite) – същото като запасова инцентитална икоуниреномическа заделеност и като запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (stock
ecounirenomic obtisubstantite) – същото като запасов икоуниреномически обтит
и кто запасово икоуниреномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (stock ecounirenomic
obtite), запасов икоуниреномически обтисубстантит, (*) – вътрешен запасов статут (вътрешно-присъщ запасов 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 запасов икоуниреномически статут* (internal stock ecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия обтит (вж.) и един
от конкретните изрази на икоуниреномическата запасност* (ecounirenomic
stockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); запасов обтит на икоуниреномическия предмет (и запасов обтит на запасовия субтит на икоуниреномическия предмет). Той е запасовия икотехномически обтиобективит (вж. запасов икотехномически обективит) и запасовия икономически обтисубективит (вж. запасов икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Запасовият икоуниреномически обтит е такава субстантивностна запасова оценка на икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент), дадена от запасовия
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 запасова субстантивностна
оценка или още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecounirenomic
appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният запасов
икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен запасов ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен запасов ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна запасова икоуниреномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен запасов икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на запасовия икоуниреномически обтит е
запасовият икоуниреномически субтит (запасовият икоуниреномически субтисубстантит). Запасовият икоуниреномически обтит и икозапасовият униреномически субтит са категории на статута на запасовия икоуниреномически предмет* (statute of the stock ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Запасовият
икоуниреномически обтит се снема в запасовия икоуниреномически субтит:
запасовият икоуниреномически субтит е икоузапасовия ниреномически обтит
в снет вид. Запасовият икоуниреномически субит е скрит в запасовия икоуниреномически обтит, а запасовият икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на запасовия икоуниреномически
предмет] се разкрива чрез запасовия икоуниноремически субтит [който е вто-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ричният (производният) и решаващият статут на запасовия икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.

170

623

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Запасов икоуниреномически обтит (ЗП = запасов)
ЗП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икоуниреномически
ингредиент)
(ЗП икоуниреномически
субстантит;
ЗП икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock
ecounirenomic obtitranscentite) – същото като запасова трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (stock
ecounirenomic obtiunicentite) – същото като запасова уницентитална икоуниреномическа заделеност и като запасово уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(stock
ecounirenomic obticentite) – същото като запасова центитална икоуниреномическа заделеност и като запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (stock
ecounirenomic statisubstantite) – същото като запасов икоуниреномически субстантит;
ЗАПАСОВ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБСТАНТИТ*
(stock
ecounirenomic substantite), запасов икоуниреномически статит, запасов икоуниреномически статисубстантит, запасово икоуниреномическо участие,
(*) – запасов икономически субективит и запасов икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на
икоуниреномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата запасност* (ecounirenomic stockness) (икоуниномическият
запас е типична реализация на икоуниномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният запасов икоуниреномически ингредиент* (statedlysubstantivitical stock ecounirenomic ingredient), какъвто е всеки запасов икоуниреномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между запасовия икономически субективит и запасовия 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 запасовият
икоуниреномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания запасов икоуниреномически предмет, което означава според тяхната (на
субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, запасовият икотехномически обективит е общо понятие за запасов икотехномически обтиобективит и запасов икотехномически субтиобективит, а икономическият
субективит е общо понятие за запасов икономически обтисубективит и запасов икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки
понятия разграничението се прави според общностния икореномически ста172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тут на запасовия икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата
на наблюдението и оценяването на запасовия икоуниреномически субстантит,
което се извършва от запасовия икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Запасов икоуниреномически субстантит (ЗП = запасов)
ЗП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икоуниреномически
ингредиент)
(ЗП икоуниреномически
субстантит;
ЗП икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (stock
ecounirenomic subtiincentite) – същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (stock
ecounirenomic subtisubstantite) – същото като запасов икоуниреномически субтит и като запасово икоуниреномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (stock ecounirenomic subtite), запасов икоуниреномически субтисубстантит, (*) – външен запасов
статут (външно-присъщ запасов 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 запасов икоуниреномически статут* (external stock ecounirenomic statute)]; една
от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата запасност* (ecounirenomic stockness)
(икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическата
суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); запасов субтит на икоуниреномическия предмет (и запасов субтит на запасовия
обтит на икоуниреномическия предмет). Той е запасовият икотехномически
субтиобективит (вж. запасов икотехномически обективит) и запасовият
икономически субтисубективит (вж. запасов икономически субективит),
взети заедно в тяхното цялостно единство. Запасовият икоуниреномически
субтит е такава субстантивностна запасова оценка на запасовия икоуниреномическия предмет (респ. на запасовия икоуниреномически ингредиент), дадена
от запасовия 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 запасова субстантивностна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical stock ecounirenomic appraisement [на която
отговаря субективно-субстан-тивностният запасов икоуниреномически
ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен запасов ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен запасов ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубстантивностна запасова икоуниреномическа оценка (респ. непосредственосубстантивностен запасов икоуниреномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Запасовият икоуниреномически субтит (запасовият икоуниреномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на запасовия икоуниреномически обтит. Запасовият икоуниреномически обтит и запасовият икоуниреномически субтит са категории на статута на запасовия икоуниреномически предмет* (statute of the stock ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Запасовият
икореуниномически обтит се снема в запасовия икореномически субтит: запасовият икоуниреномически субтит е запасовият икоуниреномически обтит в
снет вид. Запасовият икоуниреномически субит е скрит в запасовия икоуниреномически обтит, а запасовият икоуниреномически обтит [който е първичният
(примитивният) и определящият статут на запасовия икоуниреномически
предмет] се разкрива чрез запасовия икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на запасовия икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Запасов икоуниреномически субтит (ЗП = запасов)
ЗП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ЗП икоуниреномически
ингредиент)
(ЗП икоуниреномически
субстантит;
ЗП икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (stock
ecounirenomic subtitranscentite) – същото като запасова икоуниреномическа
ценностност и като запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
177
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File: от ЗАЕМ (КД)
до ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (stock
ecounirenomic subtiunicentite) – същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(stock
ecounirenomic subticentite) – същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(stock
ecounirenomic transcentite) – същото като запасово трансцентитално икоуниреномическо участие.
ЗАПАСОВ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(stock
ecounirenomic unicentite) – същото като запасово уницентитално икоуниреномическо участие.
ЗАПАСОВ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (stock ecounirenomic
centite) – същото като запасово центитално икоуниреномическо участие.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (stock
incentital economic interest) – същото като запасова инцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиинцентит.
ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС*
(stock incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), запасов икотехномически обтиинцентит, запасова инцентитална икотехномическа заделеност, запасова инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – запасов 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 запасов икотехномически субект [на
обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical stock
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтизапасност* (ecotechnomic
obtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовият инцентитален икотехномически обтипринос е запасов икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна запасова оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна запасова оценка, т.е. е обективнообективностна запасова икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical
stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна запасова
икотехномическа оценка* (objectiveneous stock ecotechnomic appraisement).
Запасовият инцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на запасовата инцентитална икотехномическа обтиенергия (stock
incentital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
запасова инцентитална икотехномическа обтиактивност (вж. запасова инцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
запасова инцентитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо
обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратифи1
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кационност представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовият инцентитален икотехномически обтипринос са: запасов възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (stock
reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), запасов производствен
инцентитален икотехномически обтипринос* (stock production incentital
ecotechnomic obticontribution), запасов разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (stock exchange incentital ecotechnomic obticontribution),
запасов разпределителен инцентитален икотехномически обтипринос*
(stock distributional incentital ecotechnomic obticontribution), запасов потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (stock consumption
incentital ecotechnomic obticontribution), запасов стопанствен инцентитален
икотехномически обтипринос* (stock protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution), запасов следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (stock post-production incentital ecotechnomic obticontribution), запасов предипотребителен инцентитален икотехномически
обтипринос* (stock before-consumption incentital ecotechnomic obticontribution),
запасов посреднически инцентитален икотехномически обтипринос*
(stock intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), запасов бизнес
инцентитален икотехномически обтипринос* (stock business incentital
ecotechnomic obticontribution), запасов алокативен инцентитален икотехномически обтипринос* (stock allocative incentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
се разграничават индивидуален запасов инцентитален икотехномически
обтипринос* (individual stock incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен
запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (firm stock incentital
ecotechnomic
obticontribution),
обществен
запасов
инцентитален
икотехномически обтипринос* (social stock incentital ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов инцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (stock incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и запасов инцентитален създаван икотехномически обтипринос* (stock incentital gived
ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия инцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен
запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking stock
incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен инцен4
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титален икотехномически обтизапас* (unimaking incentital ecotechnomic
obtistock)], (2) съзидателен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (making stock incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
съзидателен инцентитален икотехномически обтизапас* (making
incentital ecotechnomic obtistock)], (3) изпълнителен запасов инцентитален
икотехномически обтипринос* (implementationary stock incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически обтизапас* (implementationary incentital ecotechnomic obtistock)],
(4) творчески запасов инцентитален икотехномически обтипринос*
(creative stock incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески
инцентитален икотехномически обтизапас* (creative incentital ecotechnomic obtistock)], (5) работен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (working stock incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
работен инцентитален икотехномически обтизапас* (working incentital
ecotechnomic obtistock)], (6) сътворителен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (performing stock incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически обтизапас* (performing incentital ecotechnomic obtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия инцентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)

7

638

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

(работен инцен- (работен инцентитален икотитален икотехномически
техномически
обтисустатит;
обтисубстат;

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(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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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
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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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 икотехномически 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)

ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (stock
incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икотехномически инцентит, (*) – запасов инцентитален
икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икотехномически субект [на
обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical stock
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за запасов инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субти12
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентит и като запасово икотехтомическа феност) и запасов инцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиинцентит и като запасов инцентитална икотехномическа зададеност) (вж.
икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически
принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата запасност* (ecotechnomic stockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовият инцентитален икотехномически принос е
форма на съществуване на запасовата инцентитална икотехномическа
енергия (stock incentital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на
приложената запасова инцентитална икотехномическа активност (вж. запасова инцентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икотехномическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически
принос (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП инцентитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
инцентит
(ЗП инцентитално
икономическо участие;
ЗП ицентитатлна
икономическа значимост

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

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

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

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

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

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

ЗП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ЗП икотехномически обтиинцентит
(ЗП инцентитала
икотехномическа
заделеност;
ЗП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

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

Фиг. 1. Запасов инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовия
инцентитален икотехномически принос са (1) запасов инцентитален икотехномически субтипринос (запасов икотехномически субтиинцентит) и (2) запасов инцентитален икотехномически обтипринос (запасов икотехномически
обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовия инцентитален икотехномически принос са: запасов
възпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (stock
reproductional incentital ecotechnomic contribution), запасов производствен инцентитален икотехномически принос* (stock production incentital ecotechnomic contribution), запасов разменен инцентитален икотехномически принос* (stock exchange incentital ecotechnomic contribution), запасов разпределителен инцентитален икотехномически принос* (stock distributional
incentital ecotechnomic contribution), запасов потребителен инцентитален
икотехномически принос* (stock consumption incentital ecotechnomic contribution), запасов стопанствен инцентитален икотехномически принос* (stock
protoeconomizing incentital ecotechnomic contribution), запасов следпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (stock post-production incentital ecotechnomic contribution), запасов предипотребителeн инцентитален
икотехномически принос* (stock before-consumption incentital ecotechnomic
contribution), запасов посреднически инцентитален икотехномически принос* (intermediationary stock incentital ecotechnomic contribution), запасов бизнес икотехномическии принос* (stock business incentital ecotechnomic
contribution), запасов алокативен инцентитален икотехномически принос*
(stock allocative incentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален запасов инцентитален икотехномически принос* (individual stock
incentital ecotechnomic contribution), фирмен запасов инцентитален икотехномически принос* (firm stock incentital ecotechnomic contribution), обществен
запасов инцентитален икотехномически принос* (social stock incentital
ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов инцентитален усвояван икотехномически принос* (stock incentital assimilated ecotechnomic contribution) и запасов инцентитален създаван икотехномически принос* (stock incentital gived ecotechnomic contribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия инцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен запасов инцентитален икотехномически принос* (unimaking stock incentital
ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически запас* (unimaking incentital ecotechnomic stock)], (2) съзидателен запасов инцентитален икотехномически принос* (making stock incentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически запас* (making incentital ecotechnomic stock)], (3) изпълнителен запасов инцентитален икотехномически принос* (implementationary
stock incentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически запас* (implementationary incentital ecotechnomic
stock)], (4) творческио запасов инцентитален икотехномически принос*
(creative stock incentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически запас* (creative incentital ecotechnomic stock)],
(5) работен запасов инцентитален икотехномически принос* (working
stock incentital ecotechnomic contribution) [същото като работен инцентитален икотехномически запас* (working incentital ecotechnomic stock)], (6) сътворителен запасов инцентитален икотехномически принос* (performing
stock incentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически запас* (performing incentital ecotechnomic stock)].
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия инцентитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИТП – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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)

ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (stock incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икотехномически субтиинцентит, запасова икотехномическа феност, (*) – запасов 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 запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкрет23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните изрази на икотехномическата субтизапасност* (ecotechnomic
subtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовият инцентитален икотехномически субтипринос е запасов икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна запасова оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна запасова оценка, т.е. е субективнообективностна
запасова
икотехномическа
оценка*
(subjectivelyobjectivitical stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична запасова икотехномическа оценка* (objectivistical stock
ecotechnomic appraisement). Запасовият инцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на запасовата инцентитална икотехномическа субтиенергия (stock incentital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова инцентитална икотехномическа
субтиактивност (вж. запасова инцентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на запасовото инцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на запасовия икотехномически субтипринос (вж. фиг.
1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП инцентитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
инцентит
(ЗП инцентитално
икономическо
участие;
ЗП инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов инцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 запасовият инцентитален икотехномически субтипринос са: запасов възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(stock reproductional incentital ecotechnomic subticontribution), запасов производствен инцентитален икотехномически субтипринос* (stock production
incentital ecotechnomic subticontribution), запасов разменен инцентитален
икотехномически субтипринос* (stock exchange incentital ecotechnomic
subticontribution), запасов разпределителен инцентитален икотехномически субтипринос* (stock distributional incentital ecotechnomic subticontribution),
запасов потребителен инцентитален икотехномически субтипринос*
(stock consumption incentital ecotechnomic subticontribution), запасов стопанствен инцентитален икотехномически субтипринос* (stock protoecotechnomizing incentital ecotechnomic subticontri-bution), запасов следпроизводствен
инцентитален икотехномически субтипринос* (stock post-production
incentital ecotechnomic subticontribution), запасов предипотребителен инцентитален икотехномически субтипринос* (stock before-consumption incentital
ecotechnomic subticontribution), запасов посреднически инцентитален икотехномически субтипринос* (stock intermediationary incentital ecotechnomic
subticontribution), запасов бизнес икотехномически субтипринос* (business
incentital ecotechnomic subticontribution), запасов алокативен инцентитален
икотехномически субтипринос* (stock allocative incentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (individual stock incentital ecotechnomic subticontribution), фирмен запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (firm
stock incentital ecotechnomic subticontribution), обществен запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (social stock incentital ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов инцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (stock incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и запасов
инцентитален създаван икотехномически субтипринос* (stock incentital
gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия инцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking
stock incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически субтизапас* (unimaking incentital
ecotechnomic subtistock)], (2) съзидателен запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (making stock incentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтизапас*
(making incentital ecotechnomic subtistock)], (3) изпълнителен запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary stock incentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален
икотехномически субтизапас* (implementationary incentital ecotechnomic
subtistock)], (4) творчески запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (creative stock incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически субтизапас* (creative
incentital ecotechnomic subtistock)], (5) работен запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (working stock incentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически
субтизапас* (working incentital ecotechnomic subtistock)], (6) сътворителен
запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (performing stock
incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически субтизапас* (performing incentital ecotechnomic
subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия инцентитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 състоя-ние
на цялост-ното
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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВ ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (stock
transcentital economic interest) – същото като запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтитрансцентит.
ЗАПАСОВ ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (stock transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икотехномически обтитрансцентит,
запасова трансцентитална икотехномическа заделеност, запасова трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – запасов трансцентитален
икотехномически ингредиент, който на същностно равнище и като обективна
проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект*
(objectivitical stock ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една
от разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос (вж.)
и един от конкретните изрази на икотехномическата обтизапасност*
(ecotechnomic obtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация
на икотехномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Запасовят трансцентитален икотехномически обтипринос е
запасов икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна запасова оценка или още е обективно отражение
на обективно-необходимата обективностна запасова оценка, т.е. е обективнообективностна запасова икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical
stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна запасова
икотехномическа оценка* (objectiveneous stock ecotechnomic appraisement).
Запасовят трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икотехномическа обтиенергия (stock transcentital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената запасова трансцентитална икотехномическа обтиактивност
(вж. запасова трансцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икотехномическа обтиактивност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икотехномическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовя икотехномически обтипринос (наред със запасовя уницентитален икотехномически обтипринос,
запасовя центитален икотехномически обтипринос и запасовя инцентитален
икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под запасов икотехномически обтипринос обикновено се подразбира запасовят трансцентитален икотехномически обтипринос.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовят трансцентитален икотехномически обтипринос са: запасов възпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(stock reproductional transcentital ecotechnomic obticontribution), запасов производствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (stock production transcentital ecotechnomic obticontribution), запасов разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (stock exchange transcentital
ecotechnomic obticontribution), запасов разпределителен трансцентитален
икотехномически обтипринос* (stock distributional transcentital ecotechnomic
obticontribution), запасов потребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (stock consumption transcentital ecotechnomic obticontribution),
запасов стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(stock protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic obticontribution), запасов
следпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(stock post-production transcentital ecotechnomic obticontribution), запасов предипотребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (stock
before-consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), запасов посреднически трансцентитален икотехномически обтипринос* (stock intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution), запасов бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос* (stock business transcentital
ecotechnomic obticontribution), запасов алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (stock allocative transcentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (individual stock transcentital ecotechnomic
obticontribution), фирмен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm stock transcentital ecotechnomic obticontribution), обществен
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (social stock
transcentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute stock
transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative stock transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната икономическа определеност –
трудово-определен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (labourly-determinate stock transcentital ecotechnomic obticontribution) и фи-
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зическо-определен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (physically-determinate stock transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов трансцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (stock transcentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и запасов трансцентитален създаван икотехномически обтипринос* (stock
transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовя трансцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтизапас* (unimaking transcentital
ecotechnomic obtistock)], (2) съзидателен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (making stock transcentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтизапас* (making transcentital ecotechnomic obtistock)], (3) изпълнителен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтизапас* (implementationary transcentital ecotechnomic obtistock)], (4) творчески запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative stock transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески трансцентитален
икотехномически обтизапас* (creative transcentital ecotechnomic obtistock)],
(5) работен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос*
(working stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен
трансцентитален икотехномически обтизапас* (working transcentital
ecotechnomic obtistock)], (6) сътворителен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing stock transcentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически обтизапас* (performing transcentital ecotechnomic obtistock)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния
икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия 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 икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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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 трансцентита-лен 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)

ЗАПАСОВ ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(stock transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), запасов икотехномически трансцентит, (*) – запасов
трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище
количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икотехномически
субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical
stock ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство); общо понятие за запасов трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически
45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтитрансцентит и като запасово икотехтомическо усърдие) и запасов
трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтитрансцентит и като запасов трансцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на
трансцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата запасност* (ecotechnomic stockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическата суперстанта)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовят трансцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на запасовата
трансцентитална
икотехномическа
енергия
(stock
transcentital
ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова
трансцентитална икотехномическа активност (вж. запасова трансцентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова
трансцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икотехномическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовя икотехномически принос
(наред със запасовя уницентитален икономически принос, запасовя центитален икотехномически принос и запасовя инцентитален икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под запасов икотехномически принос обикновено се подразбира запасовят трансцентитален икотехномически
принос

46

677

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 запасовя
трансцентитален икотехномически принос са (1) запасов трансцентитален
икотехномически субтипринос (запасов икотехномически субтитрансцентит) и (2) запасов трансцентитален икотехномически обтипринос (запасов
икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовя трансцентитален икотехномически принос са: запасов
възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (stock
reproductional transcentital ecotechnomic contribution), запасов производствен
трансцентитален икотехномически принос* (stock production transcentital
ecotechnomic contribution), запасов разменен трансцентитален икотехномически принос* (stock exchange transcentital ecotechnomic contribution), запасов разпределителен трансцентитален икотехномически принос* (stock
distributional transcentital ecotechnomic contribution), запасов потребителен
трансцентитален икотехномически принос* (stock consumption transcentital
ecotechnomic contribution), запасов стопанствен трансцентитален икотехномически принос* (stock protoeconomizing transcentital ecotechnomic
contribution), запасов следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (stock post-production transcentital ecotechnomic contribution),
запасов предипотребителeн трансцентитален икотехномически принос*
(stock before-consumption transcentital ecotechnomic contribution), запасов посреднически трансцентитален икотехномически принос* (intermediationary
stock transcentital ecotechnomic contribution), запасов бизнес икотехномическии принос* (stock business transcentital ecotechnomic contribution), запасов
алокативен трансцентитален икотехномически принос* (stock allocative
transcentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален запасов
трансцентитален икотехномически принос* (individual stock transcentital
ecotechnomic contribution), фирмен запасов трансцентитален икотехномически принос* (firm stock transcentital ecotechnomic contribution), обществен
запасов трансцентитален икотехномически принос* (social stock transcentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
запасов трансцентитален икотехномически принос* (absolute stock
transcentital ecotechnomic contribution) и относителен запасов трансцентитален икотехномически принос* (relative stock transcentital ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа определеност – трудово48
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определен запасов трансцентитален икотехномически принос* (labourlydeterminate stock transcentital ecotechnomic contribution) и физическо-определен
запасов трансцентитален икотехномически принос* (physically-determinate
stock transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов трансцентитален усвояван икотехномически
принос* (stock transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и запасов
трансцентитален създаван икотехномически принос* (stock transcentital
gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовя трансцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
запасов трансцентитален икотехномически принос* (unimaking stock
transcentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически запас* (unimaking transcentital ecotechnomic
stock)], (2) съзидателен запасов трансцентитален икотехномически принос* (making stock transcentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически запас* (making transcentital
ecotechnomic stock)], (3) изпълнителен запасов трансцентитален икотехномически принос* (implementationary stock transcentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически запас* (implementationary transcentital ecotechnomic stock)], (4) творческио запасов трансцентитален икотехномически принос* (creative stock transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически запас* (creative transcentital ecotechnomic stock)], (5) работен
запасов трансцентитален икотехномически принос* (working stock transcentital ecotechnomic contribution) [същото като работен трансцентитален
икотехномически запас* (working transcentital ecotechnomic stock)], (6) сътворителен запасов трансцентитален икотехномически принос* (performing stock transcentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен
трансцентитален икотехномически запас* (performing transcentital
ecotechnomic stock)]. 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 запасовия 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 задоволе-ност}
(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)

52

683

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
суб-стантит)
[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)

ЗАПАСОВ ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (stock transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), запасов икотехномически субтитрансцентит, запасова икотехномическа ценностност, запасово икотехномическо
усърдие, (*) – запасов 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 запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическата суперстанта)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовят трансцентитален икотехномически субтипринос е запасов икотехномически ингредиент
в качеството му на субективно-изисквана обективностна запасова оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна
запасова оценка, т.е. е субективно-обективностна запасова икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична запасова икотехномическа оценка*
(objectivistical stock ecotechnomic appraisement). Запасовят трансцентитален
икотехномически субтипринос е форма на съществуване на запасовата
трансцентитална икотехномическа субтиенергия (stock transcentital
ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икотехномическа субтиактивност (вж. запасова трансцентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена
запасова трансцентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икотехномическа субтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на запасовото трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовя икотехномически
субтипринос (наред със запасовя уницентитална икотехномическа субтипринос, запасовя центитален икотехномически субтипринос и запасовя инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под запасов икотехномически субтипринос обикновено се подразбира запасовят трансцентитален икотехномически субтипринос.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовят трансцентитален икотехномически субтипринос са: запасов възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (stock reproductional transcentital ecotechnomic subticontribution), запасов
производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (stock
production transcentital ecotechnomic subticontribution), запасов разменен трансцентитален икотехномически субтипринос* (stock exchange transcentital
ecotechnomic subticontribution), запасов разпределителен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (stock distributional transcentital ecotechnomic
subticontribution), запасов потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (stock consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), запасов стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (stock protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic subticontri-bution),
запасов следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (stock post-production transcentital ecotechnomic subticontribution), запасов предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (stock before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), запасов посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос*
(stock intermediationary transcentital ecotechnomic subticontribution), запасов
бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital ecotechnomic
subticontribution), запасов алокативен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (stock allocative transcentital ecotechnomic subticontribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос* (individual stock transcentital ecotechnomic subticontribution),
фирмен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm
stock transcentital ecotechnomic subticontribution), обществен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (social stock transcentital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute stock
transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative stock transcentital
ecotechnomic subticontribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос* (labourly-determinate stock transcentital ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен запасов трансцентитален икотехноми59
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтипринос* (physically-determinate stock transcentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов трансцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (stock transcentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
запасов трансцентитален създаван икотехномически субтипринос* (stock
transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовя трансцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking stock transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтизапас* (unimaking
transcentital ecotechnomic subtistock)], (2) съзидателен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (making stock transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтизапас* (making transcentital ecotechnomic subtistock)], (3)
изпълнителен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос*
(implementationary stock transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтизапас*
(implementationary transcentital ecotechnomic subtistock)], (4) творчески запасов
трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative stock
transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически субтизапас* (creative transcentital ecotechnomic subtistock)], (5) работен запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос* (working stock transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически субтизапас*
(working transcentital ecotechnomic subtistock)], (6) сътворителен запасов
трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing stock transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтизапас* (performing transcentital ecotechnomic subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на трансцентиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия 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
(трансцентиттрансцентит)
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 специфант
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 икотехноми-ческо 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)

ЗАПАСОВ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (stock
unicentital economic interest) – същото като запасова уницентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит.
ЗАПАСОВ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (stock unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената ико67
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа ингредиентност), запасов икотехномически обтиуницентит, запасова уницентитална икотехномическа заделеност, запасова уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – запасов уницентитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical stock ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); запасов трансцентитален икотехномически обтипринос и запасов инцентитален икотехномически обтипринос,
взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness)
(икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовият
уницентитален икотехномически обтипринос е запасов икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна запасова
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна запасова оценка, т.е. е обективно-обективностна запасова икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical stock ecotechnomic appraisement),
което е същото като обектностна запасова икотехномическа оценка*
(objectiveneous stock ecotechnomic appraisement). Запасовият уницентитален
икотехномически обтипринос е форма на съществуване на запасовата уницентитална икотехномическа обтиенергия (stock unicentital ecotechnomic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икотехномическа обтиактивност (вж. запасова уницентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икотехномическа обтипотенциалност
(също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически
обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовият уницентитален икотехномически обтипринос са: запасов възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(stock reproductional unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов производствен уницентитален икотехномически обтипринос* (stock production
unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов разменен уницентитален
икотехномически обтипринос* (stock exchange unicentital ecotechnomic
obticontribution), запасов разпределителен уницентитален икотехномически обтипринос* (stock distributional unicentital ecotechnomic obticontribution),
запасов потребителен уницентитален икотехномически обтипринос*
(stock consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов стопанствен
уницентитален
икотехномически
обтипринос*
(stock
protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов следпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (stock postproduction unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов предипотребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (stock beforeconsumption unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов посреднически
уницентитален икотехномически обтипринос* (stock intermediationary
unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов бизнес уницентитален
икотехномически обтипринос* (stock business unicentital ecotechnomic obticontribution), запасов алокативен уницентитален икотехномически обтипринос* (stock allocative unicentital ecotechnomic obticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (individual stock unicentital ecotechnomic obticontribution), фирмен запасов
уницентитален икотехномически обтипринос* (firm stock unicentital
ecotechnomic obticontribution), обществен запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (social stock unicentital ecotechnomic obticontribution)
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов уницентитален усвояван икотехномически обтипринос* (stock unicentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и запасов уницентитален създаван икотехномически обтипринос* (stock unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия уницентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (unimaking
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stock unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен
уницентитален икотехномически обтизапас* (unimaking unicentital
ecotechnomic obtistock)], (2) съзидателен запасов уницентитален икотехномически
обтипринос*
(making
stock
unicentital
ecotechnomic
obticontribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически обтизапас* (making unicentital ecotechnomic obtistock)], (3) изпълнителен
запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary
stock unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен
уницентитален икотехномически обтизапас* (implementationary unicentital
ecotechnomic obtistock)], (4) творчески запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (creative stock unicentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като творчески уницентитален икотехномически обтизапас*
(creative unicentital ecotechnomic obtistock)], (5) работен запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (working stock unicentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически
обтизапас* (working unicentital ecotechnomic obtistock)], (6) сътворителен
запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (performing stock
unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтизапас* (performing unicentital ecotechnomic
obtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия уницентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)

ЗАПАСОВ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(stock unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), запасов икотехномически уницентит, (*) – запасов уницентитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икотехномически субект [на обективностен
запасов икотехномически субект* (objectivitical stock ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); запасов трансцентитален икотехномически принос и запасов инцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единс78
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тво; общо понятие за запасов уницентитален икотехномически субтипринос
(същото като запасов икотехномически субтиуницентит и като запасово икотехтомическа феност) и запасов уницентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиуницентит и като запасов
уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от
разновидностите на уницентиталния икотехномически принос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата запасност* (ecotechnomic
stockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Запасовият уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на запасовата уницентитална икотехномическа енергия (stock
unicentital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената
запасова уницентитална икотехномическа активност (вж. запасова уницентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икотехномическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически принос
(вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовия
уницентитален икотехномически принос са (1) запасов уницентитален икотехномически субтипринос (запасов икотехномически субтиуницентит) и (2)
запасов уницентитален икотехномически обтипринос (запасов икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовия уницентитален икотехномически принос са: запасов
възпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (stock
reproductional unicentital ecotechnomic contribution), запасов производствен
уницентитален икотехномически принос* (stock production unicentital
ecotechnomic contribution), запасов разменен уницентитален икотехномически принос* (stock exchange unicentital ecotechnomic contribution), запасов
разпределителен уницентитален икотехномически принос* (stock distributional unicentital ecotechnomic contribution), запасов потребителен уницентитален икотехномически принос* (stock consumption unicentital
ecotechnomic contribution), запасов стопанствен уницентитален икотехномически принос* (stock protoeconomizing unicentital ecotechnomic contribution),
запасов следпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(stock post-production unicentital ecotechnomic contribution), запасов предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (stock beforeconsumption unicentital ecotechnomic contribution), запасов посреднически уницентитален икотехномически принос* (intermediationary stock unicentital
ecotechnomic contribution), запасов бизнес икотехномическии принос* (stock
business unicentital ecotechnomic contribution), запасов алокативен уницентитален икотехномически принос* (stock allocative unicentital ecotechnomic
contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален запасов уницентитален икотехномически принос* (individual stock unicentital ecotechnomic contribution), фирмен запасов уницентитален икотехномически принос* (firm stock
unicentital ecotechnomic contribution), обществен запасов уницентитален
икотехномически принос* (social stock unicentital ecotechnomic contribution) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов уницентитален усвояван икотехномически принос* (stock unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и запасов уницентитален създаван икотехномически принос* (stock unicentital gived
ecotechnomic contribution).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия уницентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен запасов уницентитален икотехномически принос* (unimaking stock unicentital
ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен уницентитален
икотехномически запас* (unimaking unicentital ecotechnomic stock)], (2) съзидателен запасов уницентитален икотехномически принос* (making stock
unicentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически запас* (making unicentital ecotechnomic stock)], (3) изпълнителен запасов уницентитален икотехномически принос* (implementationary stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически запас* (implementationary unicentital
ecotechnomic stock)], (4) творческио запасов уницентитален икотехномически принос* (creative stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически запас* (creative unicentital
ecotechnomic stock)], (5) работен запасов уницентитален икотехномически
принос* (working stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като работен уницентитален икотехномически запас* (working unicentital
ecotechnomic stock)], (6) сътворителен запасов уницентитален икотехномически принос* (performing stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически запас*
(performing unicentital ecotechnomic stock)]. 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия уницентитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИТП – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)
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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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
икотехномическа 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

ЗАПАСОВ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (stock unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икотехномически субтиуницентит,
запасова икотехномическа феност, (*) – запасов уницентитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос и запасов инцентитален икотехномически субтипринос, взети
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовият
уницентитален икотехномически субтипринос е запасов икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна запасова
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна запасова оценка, т.е. е субективно-обективностна запасова икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical stock ecotechnomic appraisement),
което е същото като обективистична запасова икотехномическа оценка*
(objectivistical stock ecotechnomic appraisement). Запасовият уницентитален
икотехномически субтипринос е форма на съществуване на запасовата уницентитална икотехномическа субтиенергия (stock unicentital ecotechnomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икотехномическа субтиактивност (вж. запасова уницентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икотехномическа субтипотенциалност
(също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на запасовото уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически
субтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП уницентитална икономическа
значимост;
ЗП икономически
уницентит
(ЗП уницентитално
икономическо
участие;
ЗП уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 запасовият уницентитален икотехномически субтипринос са: запасов възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(stock reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов производствен уницентитален икотехномически субтипринос* (stock production
unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов разменен уницентитален
икотехномически субтипринос* (stock exchange unicentital ecotechnomic
subticontribution), запасов разпределителен уницентитален икотехномически субтипринос* (stock distributional unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (stock consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов
стопанствен уницентитален икотехномически субтипринос* (stock protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic subticontri-bution), запасов следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (stock postproduction unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (stock beforeconsumption unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов посреднически
уницентитален икотехномически субтипринос* (stock intermediationary
unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов бизнес икотехномически
субтипринос* (business unicentital ecotechnomic subticontribution), запасов
алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (stock allocative unicentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (individual stock
unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен запасов уницентитален
икотехномически субтипринос* (firm stock unicentital ecotechnomic subticontribution), обществен запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (social stock unicentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов уницентитален усвояван икотехномически субтипринос* (stock unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и запасов уницентитален създаван икотехномически субтипринос* (stock unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия уницентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking
stock unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитален икотехномически субтизапас* (unimaking unicentital
ecotechnomic subtistock)], (2) съзидателен запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (making stock unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически субтизапас* (making unicentital ecotechnomic subtistock)], (3) изпълнителен запасов
уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary stock
unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически субтизапас* (implementationary unicentital
ecotechnomic subtistock)], (4) творчески запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (creative stock unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически субтизапас* (creative unicentital ecotechnomic subtistock)], (5) работен запасов
уницентитален икотехномически субтипринос* (working stock unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субтизапас* (working unicentital ecotechnomic subtistock)], (6)
сътворителен запасов уницентитален икотехномически субтипринос*
(performing stock unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтизапас* (performing
unicentital ecotechnomic subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия уницентитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – 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
уницентит)

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

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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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}

{запасова уни- {сустатант-на
уницентиталцентитална
на икотехноикотехномичесмическа сметка сметна субна субтизадотизадоволеволеност}
ност}
(разновидност
(разновидност на
(разновидност
на форма на
форма на икона форма на
икотехномичестехномическа
икотехномики сустант)
субстанция)
ческа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
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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 състоя-ние
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 суперстанта)

(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 субти-запас;

(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)

ЗАПАСОВ ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (stock centital
economic interest) – същото като запасова центитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтицентит.
ЗАПАСОВ ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС*
(stock centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), запасов икотехномически обтицентит, запасова центитална икотехномическа заделеност, запасова центитална икотехномическа зададеност, (*) – запасов центитален икотехномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical stock ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икотехномика); общо понятие за запасов трансцентитален икотехномически
обтипринос и запасов инцентитален икотехномически обтипринос (то е или
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос, или запасов инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически
обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовият центитален икотехномически обтипринос е запасов икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна запасова оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна запасова оценка, т.е. е обективно-обективностна запасова икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна запасова икотехномическа оценка* (objectiveneous stock ecotechnomic
appraisement). Запасовият центитален икотехномически обтипринос е форма
на съществуване на запасовата центитална икотехномическа обтиенергия
(stock centital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова центитална икотехномическа обтиактивност (вж. запасова
центитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
запасова центитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на запасовото центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически
обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 запасовият центитален икотехномически обтипринос са: запасов
възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (stock
reproductional centital ecotechnomic obticontribution), запасов производствен
центитален икотехномически обтипринос* (stock production centital
ecotechnomic obticontribution), запасов разменен центитален икотехномически обтипринос* (stock exchange centital ecotechnomic obticontribution), запасов разпределителен центитален икотехномически обтипринос* (stock
distributional centital ecotechnomic obticontribution), запасов потребителен
центитален икотехномически обтипринос* (stock consumption centital
ecotechnomic obticontribution), запасов стопанствен центитален икотехномически обтипринос* (stock protoecotechnomizing centital ecotechnomic
obticontribution), запасов следпроизводствен центитален икотехномически
обтипринос* (stock post-production centital ecotechnomic obticontribution), запасов предипотребителен центитален икотехномически обтипринос*
(stock before-consumption centital ecotechnomic obticontribution), запасов посреднически центитален икотехномически обтипринос* (stock intermediationary centital ecotechnomic obticontribution), запасов бизнес центитален
икотехномически обтипринос* (stock business centital ecotechnomic obticontribution), запасов алокативен центитален икотехномически обтипринос*
(stock allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален запасов центитален икотехномически обтипринос* (individual stock
centital ecotechnomic obticontribution), фирмен запасов центитален икотехномически обтипринос* (firm stock centital ecotechnomic obticontribution), обществен запасов центитален икотехномически обтипринос* (social stock
centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов центитален усвояван икотехномически обтипринос* (stock centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и запасов центитален създаван икотехномически обтипринос* (stock centital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия центитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен
запасов центитален икотехномически обтипринос* (unimaking stock
centital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически обтизапас* (unimaking centital ecotechnomic ob103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tistock)], (2) съзидателен запасов центитален икотехномически обтипринос* (making stock centital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически обтизапас* (making centital ecotechnomic obtistock)], (3) изпълнителен запасов центитален икотехномически
обтипринос* (implementationary stock centital ecotechnomic obticontribution)
[същото като изпълнителен центитален икотехномически обтизапас*
(implementationary centital ecotechnomic obtistock)], (4) творчески запасов
центитален икотехномически обтипринос* (creative stock centital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически обтизапас* (creative centital ecotechnomic obtistock)], (5) работен запасов центитален икотехномически обтипринос* (working stock centital
ecotechnomic obticontribution) [същото като работен центитален икотехномически обтизапас* (working centital ecotechnomic obtistock)], (6) сътворителен запасов центитален икотехномически обтипринос* (performing
stock centital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически обтизапас* (performing centital ecotechnomic obtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия центитален икотехномически обтипринос и тяхното място
сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – 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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 центита-лен 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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
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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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВ ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (stock
centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икотехномически центит, (*) – запасов центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical stock ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо
понятие за запасов трансцентитален икотехномически принос и запасов инцентитален икотехномически принос (то е или запасов трансцентитален икотехномически принос, или запасов инцентитален икотехномически принос, но
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за запасов
центитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтицентит и като запасово икотехтомическа феност) и запасов
центитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтицентит и като запасов центитална икотехномическа зададеност)
(вж. икотехномика); една от разновидностите на центиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата запасност* (ecotechnomic stockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовият центитален икотехномически принос е
форма на съществуване на запасовата центитална икотехномическа енергия (stock centital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова центитална икотехномическа активност (вж. запасова
центитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икотехномическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото
място сред разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовия
центитален икотехномически принос са (1) запасов центитален икотехномически субтипринос (запасов икотехномически субтицентит) и (2) запасов
центитален икотехномически обтипринос (запасов икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовия центитален икотехномически принос са: запасов възпроизводствен центитален икотехномически принос* (stock reproductional
centital ecotechnomic contribution), запасов производствен центитален икотехномически принос* (stock production centital ecotechnomic contribution),
запасов разменен центитален икотехномически принос* (stock exchange
centital ecotechnomic contribution), запасов разпределителен центитален
икотехномически принос* (stock distributional centital ecotechnomic contribution), запасов потребителен центитален икотехномически принос* (stock
consumption centital ecotechnomic contribution), запасов стопанствен центитален икотехномически принос* (stock protoeconomizing centital ecotechnomic contribution), запасов следпроизводствен центитален икотехномически принос* (stock post-production centital ecotechnomic contribution), запасов
предипотребителeн центитален икотехномически принос* (stock beforeconsumption centital ecotechnomic contribution), запасов посреднически центитален икотехномически принос* (intermediationary stock centital ecotechnomic contribution), запасов бизнес икотехномическии принос* (stock business
centital ecotechnomic contribution), запасов алокативен центитален икотехномически принос* (stock allocative centital ecotechnomic contribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален запасов центитален икотехномически принос*
(individual stock centital ecotechnomic contribution), фирмен запасов центитален икотехномически принос* (firm stock centital ecotechnomic contribution),
обществен запасов центитален икотехномически принос* (social stock
centital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов центитален усвояван икотехномически принос*
(stock centital assimilated ecotechnomic contribution) и запасов центитален
създаван икотехномически принос* (stock centital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия центитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен запа114
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сов центитален икотехномически принос* (unimaking stock centital
ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически запас* (unimaking centital ecotechnomic stock)], (2) съзидателен запасов центитален икотехномически принос* (making stock centital
ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически запас* (making centital ecotechnomic stock)], (3) изпълнителен запасов центитален икотехномически принос* (implementationary stock centital
ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически запас* (implementationary centital ecotechnomic stock)], (4) творческио запасов центитален икотехномически принос* (creative stock centital
ecotechnomic contribution) [същото като творчески центитален икотехномически запас* (creative centital ecotechnomic stock)], (5) работен запасов
центитален икотехномически принос* (working stock centital ecotechnomic
contribution) [същото като работен центитален икотехномически запас*
(working centital ecotechnomic stock)], (6) сътворителен запасов центитален
икотехномически принос* (performing stock centital ecotechnomic contribution)
[същото като сътворителен центитален икотехномически запас*
(performing centital ecotechnomic stock)]. 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(центит-ален
икотехномически сустатит;

(центит-ален
икотехномически субстат;

(центитален
икотехномически запас;

(центит-ален
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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ЦТИТП
(унисъзидателен цен-титален
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)

ЗАПАСОВ ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС*
(stock centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), запасов икотехномически субтицентит, запасова икотехномическа феност, (*) – запасов центитален икотехномически ингредиент,
който като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икотехномически субект [на обективностен запасов икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икотехномика); общо понятие за запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос и запасов инцентитален икотехномически субтипринос (то е или
запасов трансцентитален икотехномически субтипринос, или запасов инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двете взети заедно в тяхното ця122
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически
субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness) (икотехномическият запас е типична реализация на икотехномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовият центитален икотехномически субтипринос е запасов икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна запасова оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна запасова оценка, т.е. е субективно-обективностна запасова икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical stock ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична запасова икотехномическа оценка* (objectivistical stock
ecotechnomic appraisement). Запасовият центитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на запасовата центитална икотехномическа субтиенергия (stock centital ecotechnomic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената запасова центитална икотехномическа субтиактивност (вж. запасова центитална икотехномическа субтидейност). Тя е
кинестично опредметена запасова центитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото центиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовия икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасов центитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 запасовият центитален икотехномически субтипринос са: запасов
възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (stock
reproductional centital ecotechnomic subticontribution), запасов производствен
центитален икотехномически субтипринос* (stock production centital
ecotechnomic subticontribution), запасов разменен центитален икотехномически субтипринос* (stock exchange centital ecotechnomic subticontribution),
запасов разпределителен центитален икотехномически субтипринос*
(stock distributional centital ecotechnomic subticontribution), запасов потребителен центитален икотехномически субтипринос* (stock consumption
centital ecotechnomic subticontribution), запасов стопанствен центитален
икотехномически субтипринос* (stock protoecotechnomizing centital ecotechnomic subticontri-bution), запасов следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (stock post-production centital ecotechnomic subticontribution), запасов предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (stock before-consumption centital ecotechnomic subticontribution),
запасов посреднически центитален икотехномически субтипринос* (stock
intermediationary centital ecotechnomic subticontribution), запасов бизнес икотехномически субтипринос* (business centital ecotechnomic subticontribution),
запасов алокативен центитален икотехномически субтипринос* (stock
allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
запасов центитален икотехномически субтипринос* (individual stock centital ecotechnomic subticontribution), фирмен запасов центитален икотехномически субтипринос* (firm stock centital ecotechnomic subticontribution), обществен запасов центитален икотехномически субтипринос* (social stock
centital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасов центитален усвояван икотехномически субтипринос* (stock centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и запасов центитален създаван икотехномически субтипринос* (stock centital gived
ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовия центитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен
запасов центитален икотехномически субтипринос* (unimaking stock
centital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически субтизапас* (unimaking centital ecotechnomic sub125
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tistock)], (2) съзидателен запасов центитален икотехномически субтипринос* (making stock centital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически субтизапас* (making centital
ecotechnomic subtistock)], (3) изпълнителен запасов центитален икотехномически субтипринос* (implementationary stock centital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически субтизапас* (implementationary centital ecotechnomic subtistock)], (4) творчески запасов центитален икотехномически субтипринос* (creative stock centital
ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически субтизапас* (creative centital ecotechnomic subtistock)], (5) работен запасов центитален икотехномически субтипринос* (working stock
centital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен центитален
икотехномически субтизапас* (working centital ecotechnomic subtistock)], (6)
сътворителен запасов центитален икотехномически субтипринос* (performing stock centital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически субтизапас* (performing centital ecotechnomic subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на центиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовия центитален икотехномически субтипринос и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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
субти-запас;

(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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock ecocorenomic allotment) (запасов икокореномически задел) – същото като запасово
икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (stock ecocorenomic
allotment) (ки) – във:
запасова икокореномическа заделеност (същото като запасово икокореномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икокореномическа заделеност (същото като запасов икокореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие);
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
запасов икокореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икокореномическа заделеност (същото като запасов икокореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие);
запасова центитална икокореномическа заделеност (същото като запасов
икокореномически обтицентит и като запасово центитално икокореномическо обтиучастие).
ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (stock economic allotment)
(ки) – във:
запасова инцентитална икономическа заделеност (същото като запасова
инцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиинцентит);
запасова трансцентитална икономическа заделеност (същото като запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически
обтитрансцентит);
запасова уницентитална икономическа заделеност (същото като запасова
уницентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит);
запасова центитална икономическа заделеност (същото като запасова
центитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтицентит);
ЗАПАСОВА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(stock
ecocorenomic givenness) – същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (stock ecocorenomic
essence) – вж. икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс.
ЗАПАСОВА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (stock ecocorenomic
pheness) – същото като запасов икокореномически субтиинцентит и като запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие (вж. икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (stock economic
significance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасова
икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов
икономически субект [на субективностен запасов икономически субект*
(stock subjectivitical economic subject)] за нейния запасов икотехномически
принос (същото като запасов икотехномически обективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо
понятие за запасова икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтисубективит) и запасова икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтисубективит и като запасов икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата
значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата запасност* (economic stockness) (икономическият запас е типична реализация на
икономическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата икономическа значимост е форма на съществуване
на запасовата икономическа енергия (economic energy) и отношение на признаване на приложената запасова икономическа активност (вж. икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена икономическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена запасова икономическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност запасовата икономическа значимост е една от разновидностите на запасовото икореномическо участие. Запасовата икономическа значимост акцентира върху
дейността на запасовия икономически субект, който формира структурата на
запасовия икономическия ингредиент, 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 запасовата икономическа значимост са: (1) запасова трансцентитална икономическа значимост
(същото като запасов икономически трансцентит и като запасово трансцентитално икономическо участие), (2) запасова инцентитална икономическа
значимост (същото като запасов икономически инцентит и като запасово инцентитално икономическо участие), (3) запасов центитална икономическа
значимост (същото като запасов икономически центит и като запасово центитално икономическо участие), (4) запасова уницентитална икономическа
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------значимост (същото като запасов икономически уницентит и като запасово
уницентитално икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под запасова икономическа значимост обикновено се подразбира запасовата трансцентитална икономическа значимост.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовата икономическа значимост според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут нейни разновидности са
(1) запасова икономическа субтизначимост (запасов икономически субтисубективит) и (2) запасова икономическа обтизначимост (запасов икономически обтисубективит) (фиг. 2).

ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;

ЗП икотехномическа реализираност

ЗП икореномическа реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;

ЗП икотехномическа зададеност

ЗП икореномическа заделеност

Фиг. 2. Запасова икономическа значимост и нейните разновидности (ЗП – запасов;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ
– икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна ИЗ
(икономически сустатит)
[цялостно същество на ИЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически (икономически
инцентит)
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)

Сустатитна
уницентитална
ИЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИЗ

Сустатитна инцентитална ИЗ

Сустатитна
центитална ИЗ

(сустатитен
икономически
уницентит)

(сустатитен
икономически
трансцентит)

(сустатитен
икономически
инцентит)

(сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на външната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит на
икономически
диспозант )
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИЗ
(икономически субстат)
[вътрешно същество на ИЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова ИЗ
(икономически запас)
[външно същество на ИЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Сустатантна
ИЗ
(икономически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИЗ]
(вид икономически сустант)

Субстатна уницентитална ИЗ

Субстатна трансцентитална ИЗ

Субстатна инцентитална ИЗ

Субстатн центитална ИЗ

(субстатен икономически уницентит)

(субстатен икономически трансцентит)

(субстатен икономически инцентит)

(субстатен икономически центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитално ИЗ

Запасова трансцентитално ИЗ

Запасова инцентитално ИЗ

Запасова центитално ИЗ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

[външно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно същество на външната
определеност на
ИЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

Сустатантна
уницентитална
ИЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИЗ

Сустатантна
инцентитална
ИЗ

Сустатантно
центитална ИЗ

(сустатантен
икономически
уницентит)

(сустатантен
икономически
трансцентит)

(сустатантен
икономически
инцентит)

(сустатантен
икономически
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)
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(запасов икореномически
центит)
[външно същество на общата определеност на ИЗ]
(вид суперстанта на икономически диспозант)

[общо същество [общо същество
на общата опна външната
ределеност
на
определеност на
ИЗ]
ИЗ]
(вид сустант
(вид сустант
на
икономичесна икономически диспозант)
ко явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата икономическа значимост са: запасова възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance), запасова производствена икономическа значимост* (stock production economic
significance), запасова разменна икономическа значимост* (stock exchange
economic significance), запасова разпределителна икономическа значимост*
(stock distributional economic significance), запасова потребителна икономическа значимост* (stock consumption economic significance), запасова стопанствена икономическа значимост* (stock protoeconomizing economic
significance), запасова следпроизводствена икономическа значимост* (stock
post-production economic significance), запасова предипотребителна икономическа значимост* (stock before-consumption economic significance), запасова посредническа икономическа значимост* (stock intermediationary
economic significance), запасова бизнес икономическа значимост* (stock
business economic significance), алокативна икономическа значимост* (stock
allocative economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова икономическа значимост* (individual stock economic significance), фирмена запасова икономическа значимост* (firm stock economic significance), обществена
запасова икономическа значимост* (social stock economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова усвоявана икономическа значимост* (stock
assimilated economic significance) и запасова създавана икономическа значимост* (stock gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата икономическа значимост са (1) унисъзидателно запасова икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически запас), (2) съзидателно запасова икономическа значимост (същото като съзидателен икономически запас), (3) изпълнително запасова икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически запас), (4) творческо запасова икономическа значимост (същото като творчески икономически запас), (5) работно
запасова икономическа значимост (същото като работен икономически запас),
(6) сътворително запасова икономическа значимост (същото като сътворителен икономически запас). 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовата 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
икономически 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)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

{икономическа 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
икономически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономическа 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
икономически субстантит)
{икономическа задоволеност}
[външно състояние на ИЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИЗ

Унисъзидателна (удовлетворяваща) 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
{сустатитна
{субстатна
{икономичесномическа
икономическа
икономическа
икономическа
ка удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетудовлетвореност}
реност}
реност}
вореност}
реност}
(вид иконо(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
мически специ- (вид специфит
на
икономичесна икономина икономичесна икономифит)
чески сустит) ска субстанция) ка суперстанчески сустант)
та)

ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (economic significance) (ки)
– във:
запасова икономическа значимост;
запасова инцентитална икономическа значимост;
запасова трансцентитална икономическа значимост;
запасова уницентитална икономическа значимост;
запасова центитална икономическа значимост.
ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (stock economic
obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов
икономически обтисубективит, запасов икономически интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock
economic subject)] за нейния запасов икотехномически обтипринос (същото
като запасов икотехномически обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика);
една от разновидностите на икономическата обтизначимост (вж.) и един от
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------конкретните изрази на икономическата обтизапасност* (economic
obtistockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата икономическа обтизначимост е запасов икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна запасова оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна
запасова оценка, т.е. е обективно-субективностна запасова икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical stock economic appraisement), което е същото
като субектностна запасова икономическа оценка* (subjectiveneous stock
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие.
Запасовата икономическа обтизначимост е форма на съществуване на запасовата икономическа обтиенергия (stock economic obtienergy) и отношение
на признаване на приложената запасова икономическа обтиактивност (вж.
икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икономическа обтипотенциалност (също).
Запасовата икономическа обтизначимост е обективен запасов икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим запасов икономически
ингредиент* (objectively-indispensable stock economic ingredient) [на обективно-изискван запасов икономически ингредиент* (objectively-required stock
economic ingredient)] и в частност – на обективно-необходима запасова икономическа значимост* (objectively-indispensable stock economic significance)
[на обективно-изисквана запасова икономическа значимост* (objectivelyrequired stock economic significance]. По-своята природа той е оптимален запасов икономически ингредиент* (optimal stock economic ingredient) [в частност оптимална запасова икономическа значимост* (optimal stock 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. моделиране 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 запасова икономическа значи146
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (individual objectively-indispensable stock economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима запасова икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима запасова икономическа значимост* (firm
objectively-indispensable stock economic significance) (съкратено: фирменонеобходима запасова икономическа значимост), обществена обективнонеобходима запасова икономическа значимост* (social objectively-indispensable
stock economic significance) (съкратено: общественонеобходима запасова
икономическа значимост) и т.н.
Запасовата икономическата обтизначимост акцентира върху дейността на
запасовия икономически субект, който формира структурата на запасовия
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 запасовата икономическа обтизначимост са: (1) запасова трансцентитална икономическа обтизначимост
(същото като запасов икономически обтитрансцентит и същото като запасов
трансцентитална икономическа заделеност и като запасов трансцентитален
икономически интерес), (2) запасова инцентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтиинцентит и същото като запасова инцентитална икономическа заделеност и като запасов инцентитален
икономически интерес), (3) запасова центитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтицентит и същото като запасова центитална икономическа заделеност и като запасов центитален икономически интерес), (4) запасова уницентитална икономическа обтизначимост
(същото като запасов икономически обтиуницентит и същото като запасов
уницентитална икономическа заделеност и като запасов уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасова
икономическа обтизначимост обикновено се подразбира запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовата икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Запасова икономическа обтизначимост и нейните разновидности (ЗП – запасов;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа
обтизначимост
(ИОЗ)
(икономически
субстантит)

Сустатитна
ИОЗ
(икономически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустит)

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]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИОЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатитна инцентитална
ИОЗ

Сустатитна
центитална
ИОЗ

(сустатитен
икономически
обтиуницентит)

(сустатитен икономически обтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
обтиинцентит)

(сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Субстатна ИОЗ
(икономически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИОЗ
(икономически обтизапас)
[външно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИОЗ

Субстатна трансцентитална
ИОЗ

Субстатна инцентитална
ИОЗ

Субстатна
центитална
ИОЗ

(субстатен икономически обтиуницентит)

(субстатен икономически обтитрансцентит)

(субстатен икономически обтиинцентит)

(субстатен
икономически
обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИОЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИОЗ

Запасова трансцентитална
ИОЗ

Запасова инцентитална
ИОЗ

Запасова центитална ИОЗ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИОЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИОЗ
(икономически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИОЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатантна
инцентитална
ИОЗ

Сустатантна
центитална
ИОЗ

(сустатантен
икономически
обтиуницентит)

(сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
обтиинцентит)

(сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИОЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата икономическа обтизначимост са: запасова възпроизводствена икономическа обтизначимост* (stock reproductional economic
obtisignificance), запасова производствена икономическа обтизначимост*
(stock production economic obtisignificance), запасова разменна икономическа
обтизначимост* (stock exchange economic obtisignificance), запасова разпределителна икономическа обтизначимост* (stock distributional economic
obtisignificance), запасова потребителна икономическа обтизначимост*
(stock consumption economic obtisignificance), запасова стопанствена икономическа обтизначимост* (stock protoeconomizing economic obtisignificance),
запасова следпроизводствена икономическа обтизначимост* (stock postproduction economic obtisignificance), запасова предипотребителна икономическа обтизначимост* (stock before-consumption economic obtisignificance),
запасова
посредническа
икономическа
обтизначимост*
(stock
intermediationary economic obtisignificance), запасова бизнес икономическа
обтизначимост* (stock business economic obtisignificance), запасова алокативна икономическа обтизначимост* (stock allocative economic
obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална запасова икономическа обтизначимост* (individual stock economic obtisignificance), фирмена запасова
икономическа обтизначимост* (firm stock economic obtisignificance), обществена запасова икономическа обтизначимост* (social stock economic
obtisignificance) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова усвоявана икономическа обтизначимост* (stock
assimilated economic obtisignificance) и запасова създавана икономическа обтизначимост* (stock gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателно запасова
икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
обтизапас), (2) съзидателно запасова икономическа обтизначимост (същото
като съзидателен икономически обтизапас), (3) изпълнително запасова икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтизапас), (4) творческо запасова икономическа обтизначимост (същото като
творчески икономически обтизапас), (5) работно запасова икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтизапас), (6) сътворително запасова икономическа обтизначимост (същото като сътворителен
икономически обтизапас). 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовата 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 цято-яние 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)

ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (stock economic obtisignificance) (ки) – във:
запасова икономическа обтизначимост;
запасова инцентитална икономическа обтизначимост;
запасова трансцентитална икономическа обтизначимост;
запасова уницентитална икономическа обтизначимост;
запасова центитална икономическа обтизначимост.
ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (stock economic essence) –
вж. икономически ексосмисъл и икономически ексосупсенс.
ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (stock economic
substantivity) (ки) – във:
външна запасова икономическа субстантивност (вж. запасов икономически субективит).
ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (stock economic
subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов
икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент, който като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock economic subject)] за нейния
запасов икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на
икономическата субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтизапасност* (economic subtistockness) (икономическият
запас е типична реализация на икономическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата икономическа субтизначимост е запасов икономически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субективностна запасова оценка или още е субективно отражение
на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е субективно-субективностна запасова
икономическа оценка*
(subjectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
запасова икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото икореномическо субтиучастие. Запасовата икономическа субтизначимост е форма на съществуване на запасовата икономическа субтиенергия (economic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената запасова икономическа субтиактивност (вж. икономическа
субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икономическа
субтипотенциалност (също).
Запасовата икономическа субтизначимост акцентира върху дейността на
запасовия икономически субект, който формира структурата на запасовия
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 запасовата икономическа субтизначимост са: (1) запасова трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтитрансцентит и същото като
запасова икономическа ценностност и като запасова икономическа ценност),
(2) запасова инцентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтиинцентит и като запасова икономическа феност), (3)
запасова центитална икономическа субтизначимост (същото като запасов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически субтицентит и като запасов икономически диспотант), (4) запасова уницентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов
икономически субтиуницентит и като запасов икономически диспотит) (фиг.
1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасова икономическа субтизначимост обикновено се подразбира запасовата трансцентитална икономическа
субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовата икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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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ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
ин-терес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

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

Икономическа
субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна
ИСЗ
(икономически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустит)

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]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИСЗ

Сустатитна
Сустатитна интрансцентитална центитална ИСЗ
ИСЗ
(сустатитен
(сустатитен
икономически
икономически
субтиинцентит)
субтитрансцен[цялостно сътит)
щество на вън-

(сустатитен
икономически
субтиуницентит)
[цялостно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)
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Сустатитна
центитална
ИСЗ
(сустатитен
икономически
субтицентит)
[цялостно същество на общата определеност на
ИСЗ]
(вид сустит
на икономически диспозант)
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Субстатна ИСЗ
(икономически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИСЗ
(икономически субтизапас)
[външно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИСЗ

Субстатна трансцентитална
ИСЗ

Субстатна инцентитална ИСЗ

Субстатна
центитална
ИСЗ

(субстатен икономически субтиуницентит)

(субстатен икономически субтитрансцентит)

(субстатен икономически субтиинцентит)

(субстатен
икономически
субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИСЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИСЗ

Запасова трансцентитална
ИСЗ

Запасова инцентитална ИСЗ

Запасова центитална ИСЗ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИСЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИСЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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Сустатантна
ИСЗ
(икономически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИСЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИСЗ

Сустатантна
инцентитална
ИСЗ

Сустатантна
центитална
ИСЗ

(сустатантен
икономически
субтиуницентит)

(сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
субтиинцентит)

(сустатантен
икономически
субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИСЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата икономическа субтизначимост са: запасова възпроизводствена икономическа субтизначимост* (stock reproductional economic
subtisignificance), запасова производствена икономическа субтизначимост*
(stock production economic subtisignificance), запасова разменна икономическа
субтизначимост* (stock exchange economic subtisignificance), запасова разпределителна икономическа субтизначимост* (stock distributional economic
subtisignificance), запасова потребителна икономическа субтизначимост*
(stock consumption economic subtisignificance), запасова стопанствена икономическа субтизначимост* (stock protoeconomizing economic subtisignificance), запасова следпроизводствена икономическа субтизначимост* (stock
post-production economic subtisignificance), запасова предипотребителна икономическа субтизначимост* (stock before-consumption economic subtisignificance), запасова посредническа икономическа субтизначимост* (stock
intermediationary economic subtisignificance), запасова бизнес икономическа
субтизначимост* (stock business economic subtisignificance), запасова алокативна икономическа субтизначимост* (stock allocative economic
subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална запасова икономическа субтизначимост* (individual stock economic subtisignificance), фирмена запасова
икономическа субтизначимост* (firm stock economic subtisignificance), обществена запасова икономическа субтизначимост* (social stock economic
subtisignificance) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова усвоявана икономическа субтизначимост* (stock
assimilated economic subtisignificance) и запасова създавана икономическа
субтизначимост* (stock gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателно запасова
икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
субтизапас), (2) съзидателно запасова икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтизапас), (3) изпълнително запасова
икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтизапас), (4) творческо запасова икономическа субтизначимост (същото като
творчески икономически субтизапас), (5) работно запасова икономическа
субтизначимост (същото като работен икономически субтизапас), (6) сътворително запасова икономическа субтизначимост (същото като сътворителен
икономически субтизапас). 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовата икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУС – 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (stock economic
subtisignificance) (ки) – във:
запасова икономическа субтизначимост;
запасова инцентитална икономическа субтизначимост;
запасова трансцентитална икономическа субтизначимост;
запасова уницентитална икономическа субтизначимост;
запасова центитална икономическа субтизначимост;
ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (stock economic pheness) – същото като запасов икономически субтиинцентит и като запасово инцентитално икономическо субтиучастие (вж. икономически ексосмисъл и икономически ексосупсенс).
ЗАПАСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (stock economic
worthness) – същото като запасова трансцентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock ecorenomic
allotment) (икореномически задел) – същото като запасово икореномическо
обтиучастие.
ЗАПАСОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (stock ecorenomic
allotment) (ки) – във:
запасова икореномическа заделеност (същото като запасово икореномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икореномическа заделеност (същото като запасов
икореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икореномическо обтиучастие);
запасова трансцентитална икореномическа заделеност (същото като запасов икореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално
икореномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икореномическа заделеност (същото като запасов икореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икореномическо обтиучастие);
запасова центитална икореномическа заделеност (същото като запасов
икореномически обтицентит и като запасово центитално икореномическо
обтиучастие).
ЗАПАСОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (stock ecorenomic
givenness) – същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (stock ecorenomic essence)
– вж. икореномически ексосмисъл и икореномически ексосупсенс.
ЗАПАСОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (stock ecorenomic pheness) –
същото като запасов икореномически субтиинцентит и като запасово инцентитално икореномическо субтиучастие (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс).
ЗАПАСОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (stock ecotechnomic
assignment) – същото като запасов икотехномически обтипринос.
ЗАПАСОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (stock ecotechnomic
assignment) (ки) – във:
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова икотехномическа зададеност (същото като запасов икотехномически обтипринос);
запасова инцентитална икотехномическа зададеност (същото като запасов инцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически
обтиинцентит);
запасова трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтитрансцентит);
запасова уницентитална икотехномическа зададеност (същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтиуницентит);
запасова центитална икотехномическа зададеност (същото като запасов
центитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтицентит).
ЗАПАСОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (stock ecotechnomic
allotment) (ки) – във:
запасова инцентитална икотехномическа заделеност (същото като запасов инцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически
обтиинцентит);
запасова трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтитрансцентит);
запасова уницентитална икотехномическа заделеност (същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтиуницентит);
запасова центитална икотехномическа заделеност (същото като запасов
центитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтицентит).
ЗАПАСОВА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СУБСТАНТИВНОСТ
(stock
ecotechnomic substantivity) (ки) – във: вътрешна запасова икотехномическа
субстантивност (вж. запасов икотехномически обективит);
ЗАПАСОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (stock ecotechnomic essence) – вж. икотехномически ексосмисъл и икотехномически ексосупсенс.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (stock ecotechnomic
pheness) – същото като запасов икотехномически субтиинцентит и като запасово инцентитално икотехномическо субтиучастие (вж. икотехномически
ексосмисъл и икотехномически ексосупсенс).
ЗАПАСОВА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЦЕННОСТНОСТ*
(stock
ecotechnomic worthness) – същото като запасов трансцентитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо усърдие.
ЗАПАСОВА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock
ecounirenomic allotment) (запасов икоуниреномически задел) – същото като запасово икоуниреномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(stock
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
запасова икоуниреномическа заделеност (същото като запасово икоуниреномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
запасова трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
запасов икоуниреномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтиуницентит и като запасово уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие);
запасова центитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтицентит и като запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие).
ЗАПАСОВА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(stock
ecounirenomic givenness) – същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ЗАПАСОВА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (stock ecounirenomic
essence) – вж. икоуниреномически ексосмисъл и икоуниреномически ексосупсенс.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (stock ecounirenomic
pheness) – същото като запасов икоуниреномически субтиинцентит и като запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж. икоуниреномически ексосмисъл и икоуниреномически ексосупсенс).
ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock incentital ecocorenomic allotment) – същото като запасова икокореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икокореномическо
обтиучастие.
ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock incentital economic allotment) – същото като запасова инцентиталн икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиинцентит.
ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(stock incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически инцентит, (*) – запасов инцентитален
икономически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical
stock economic subject)] за нейния запасов инцентитален икотехномически
принос (същото като запасов икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо
понятие за запасова инцентитална икономическа субтизначимост (същото
като запасов икономически субтиинцентит и като запасова икономическа феност) и запасова инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
запасов икономически обтиинцентит и като запасов инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната
икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата запасност* (economic stockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата инцентитална икономическа значимост
е форма на съществуване на запасовата инцентитална икономическа енергия (stock incentital economic energy) и отношение на признаване на приложената запасова инцентитална икономическа активност (вж. запасова инцентитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова инцентитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на запасовата икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

ЗП инцентитален икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномичес-ки субтиинцентит
(ЗП икотехномическа феност)

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

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

ЗП инцентитално
икореномическо
участие;
ЗП икореномически
инцентит
(ЗП инцентитално
икореномическо
участие;
ЗП инцентитатлноикореномическо участие)

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

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

Фиг. 1. Запасова инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовата инцентитална икономическа значимост са (1) запасова инцентитална икономическа субтиначимост (запасов икономически субтиинцентит) и (2) запасова инцентитална икономическа обтизначимост (запасов икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата инцентитална икономическа значимост са: запасова
възпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (reproductional incentital economic significance), запасова производствена инцентитална икономическа значимост* (stock production incentital economic
significance), запасова разменна инцентитална икономическа значимост*
(stock exchange incentital economic significance), запасова разпределителна
инцентитална икономическа значимост* (stock distributional incentital
economic significance), запасова потребителна инцентитална икономическа значимост* (stock consumption incentital economic significance), запасова
стопанствена инцентитална икономическа значимост* (stock protoeconomizing incentital economic significance), запасова следпроизводствена
инцентитална икономическа значимост* (stock post-production incentital
economic significance), запасова предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (stock before-consumption incentital economic
significance), запасова посредническа инцентитална икономическа значимост* (stock intermediationary incentital economic significance), запасова бизнес
икономическа значимост* (stock business incentital economic significance), запасова алокативна инцентитална икономическа значимост* (stock
allocative incentital economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова инцентитална икономическа значимост* (individual stock incentital
economic significance), фирмена запасова инцентитална икономическа значимост* (firm stock incentital economic significance), обществена запасова
инцентитална икономическа значимост* (social stock incentital economic
significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова инцентитална усвоявана икономическа значимост* (stock incentital assimilated economic significance) и запасова инцентитална създавана икономическа значимост* (stock incentital gived economic
significance).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата инцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна
запасова инцентитална икономическа значимост* (unimaking stock
incentital economic significance) [същото като унисъзидателен инцентитален
икономически запас* (unimaking incentital economic stock)], (2) съзидателна
запасова инцентитална икономическа значимост* (making stock incentital
economic significance) [същото като съзидателен инцентитален икономически запас* (making incentital economic stock)], (3) изпълнителна запасова
инцентитална икономическа значимост* (implementationary stock incentital
economic significance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически запас* (implementationary incentital economic stock)], (4) творческа запасова инцентитална икономическа значимост* (creative stock incentital
economic significance) [същото като творчески инцентитален икономически
запас* (creative incentital economic stock)], (5) работна запасова инцентитална икономическа значимост* (working stock incentital economic
significance) [същото като работен инцентитален икономически запас*
(working incentital economic stock)], (6) сътворителна запасова инцентитална икономическа значимост* (performing stock incentital economic
significance) [същото като сътворителен инцентитален икономически запас* (performing incentital economic stock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата инцентитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИЗ – 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (stock incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически обтиинцентит, запасова инцентитална икономическа заделеност, запасов инцентитален икономически интерес, (*) – запасов 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 запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock
economic subject)] за нейния запасов инцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтизапасност* (economic obtistockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата инцентитална икономическа обтизначимост е
запасов икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субективностна запасова оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е обективносубективностна запасова икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
stock economic appraisement), което е същото като субектностна запасова
икономическа оценка* (subjectiveneous stock economic appraisement). Запасовата инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване
на запасовата инцентитална икономическа обтиенергия (stock incentital
economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова
инцентитална икономическа обтиактивност (вж. запасова инцентитална
икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
запасова инцентитална икономическа обтипотенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическа обтизначимост
(вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

ЗП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ЗП икореномически субтиинцентит
(СБ икореномическа феност)

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

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

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

Фиг. 1. Запасова инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата инцентитална икономическа обтизначимост са: запасова възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(stock reproductional incentital economic obtisignificance), запасова производствена инцентитална икономическа обтизначимост* (stock production
incentital economic obtisignificance), запасова разменна инцентитална икономическа
обтизначимост*
(stock
exchange
incentital
economic
obtisignificance), запасова разпределителна инцентитална икономическа
обтизначимост* (stock distributional incentital economic obtisignificance), запасова потребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (stock
consumption incentital economic obtisignificance), запасова стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост* (stock protoeconomizing
incentital economic obtisignificance), запасова следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (stock post-production incentital
economic obtisignificance), запасова предипотребителна инцентитална
икономическа обтизначимост* (stock before-consumption incentital economic
obtisignificance), запасова посредническа инцентитална икономическа обтизначимост* (stock intermediationary incentital economic obtisignificance), запасова бизнес икономическа обтизначимост* (stock business incentital
economic obtisignificance), запасова алокативна инцентитална икономическа обтизначимост* (stock allocative incentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (individual stock incentital economic obtisignificance), фирмена запасова
инцентитална икономическа обтизначимост* (firm stock incentital economic obtisignificance), обществена запасова инцентитална икономическа
обтизначимост* (social stock incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (stock incentital assimilated economic obtisignificance) и запасова
инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (stock incentital
gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата инцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking
stock incentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас* (unimaking incentital economic ob187
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tistock)], (2) съзидателна запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (making stock incentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически обтизапас* (making incentital
economic obtistock)], (3) изпълнителна запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary stock incentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически обтизапас* (implementationary incentital economic obtistock)], (4) творческа запасова
инцентитална икономическа обтизначимост* (creative stock incentital
economic obtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически обтизапас* (creative incentital economic obtistock)], (5) работна запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (working stock incentital
economic obtisignificance) [същото като работен инцентитален икономически обтизапас* (working incentital economic obtistock)], (6) сътворителна запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (performing stock
incentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически обтизапас* (performing incentital economic obtistock)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.

188

819

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

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
сустатитен икономически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална 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) 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

Работна (сметна) запасова
ИЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически обтисустатит;

(работен инцентитален икономически обтисубстат;

(работен инцентитален икономически обтизапас;

(работен инцентитален икономически обтисустатант;

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (stock incentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически субтиинцентит, запасова
икономическа феност, (*) – запасов 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 запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical
stock economic subject)] за нейния запасов инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроиз195
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтизапасност* (economic subtistockness) (икономическият запас
е типична реализация на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовата инцентитална икономическа субтизначимост е запасов икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна запасова оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е
субективно-субективностна запасова икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical stock economic appraisement), което е същото като субективистична запасова икономическа оценка* (subjectivistical stock economic
appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност
е една от разновидностите на запасовото инцентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Запасовата инцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на запасовата инцентитална икономическа субтиенергия (stock incentital economic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената запасова инцентитална икономическа субтиактивност (вж. запасова инцентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икономическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 запасовата инцентитална икономическа субтизначимост са: запасова възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(stock reproductional incentital economic subtisignificance), запасова производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (stock production
incentital economic subtisignificance), запасова разменна инцентитална икономическа субтизначимост* (stock exchange incentital economic subtisignificance), запасова разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост* (stock distributional incentital economic subtisignificance), запасова
потребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (stock consumption incentital economic subtisignificance), запасова стопанствена инцентитална икономическа субтизначимост* (stock protoeconomizing incentital
economic subtisignificance), запасова следпроизводствена инцентитална
икономическа субтизначимост* (stock post-production incentital economic
subtisignificance), запасова предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (stock before-consumption incentital economic subtisignificance), запасова посредническа инцентитална икономическа субтизначимост* (stock intermediationary incentital economic subtisignificance), запасова
бизнес икономическа субтизначимост* (stock business incentital economic
subtisignificance), запасова алокативна инцентитална икономическа субтизначимост* (stock allocative incentital economic subtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (individual stock incentital economic subtisignificance), фирмена запасова
инцентитална икономическа субтизначимост* (firm stock incentital economic subtisignificance), обществена запасова инцентитална икономическа
субтизначимост* (social stock incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (stock incentital assimilated economic subtisignificance) и запасова
инцентитална създавана икономическа субтизначимост* (stock incentital
gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата инцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking
stock incentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас* (unimaking incentital economic sub198
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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tistock)], (2) съзидателна запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (making stock incentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субтизапас* (making incentital
economic subtistock)], (3) изпълнителна запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary stock incentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически
субтизапас* (implementationary incentital economic subtistock)], (4) творческа
запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (creative stock
incentital economic subtisignificance) [същото като творчески инцентитален
икономически субтизапас* (creative incentital economic subtistock)], (5) работна запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (working
stock incentital economic subtisignificance) [същото като работен инцентитален икономически субтизапас* (working incentital economic subtistock)], (6)
сътворителна запасова инцентитална икономическа субтизначимост*
(performing stock incentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически субтизапас* (performing incentital
economic subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата инцентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – 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 състоя-ние 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock incentital ecorenomic allotment) – същото като запасов икореномически
обтиинцентит и като запасово инцентитално икореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(stock incentital ecotechnomic assignment) – същото като запасов инцентитален
икотехномически обтипринос и запасов иконотехномически обтиинцентит.
ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock incentital ecotechnomic allotment) – същото като запасов инцентитален
икотехномически обтипринос и запасов иконотехмически обтиинцентит.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock incentital ecounirenomic allotment) – същото като запасов икоуниреномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ОТДАДЕНОСТ (stock givenness) (ки) – във:
запасова икореномическа отдаденост (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие).
ЗАПАСОВА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (stock substantivity of the ecorenomic thing) – вж. [1] запасов икотехномически обективит; [2] запасов икономически субективит.
ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock transcentital ecocorenomic allotment) – същото като запасова икокореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock transcentital economic allotment) – същото като запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтитрансцентит.
ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(stock transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически трансцентит, (*) – запасов трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов
икономически субект [на субективностен запасов икономически субект*
(subjectivitical stock economic subject)] за нейния запасов трансцентитален
икотехномически принос (същото като запасов икотехномически трансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за запасова трансцентитална икономическа
субтизначимост (същото като запасов икономически субтитрансцентит и
като запасова икономическа ценност) и запасова трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтитрансцентит
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и като запасов трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика);
една от разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата запасност* (economic
stockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическата
суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата трансцентитална икономическа значимост е форма на съществуване
на запасовата трансцентитална икономическа енергия (stock transcentital
economic energy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икономическа активност (вж. запасова трансцентитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална
икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова
трансцентитална икономическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовата икономическа значимост (наред със запасовата уницентитална икономическа значимост, запасовата центитална икономическа значимост и запасовата инцентитална
икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под запасова
икономическа значимост обикновено се подразбира запасовата трансцентиталната икономическа значимост.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовата трансцентитална икономическа значимост са (1) запасова трансцентитална икономическа субтиначимост (запасов икономически субтитрансцентит)
и (2) запасова трансцентитална икономическа обтизначимост (запасов икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата трансцентитална икономическа значимост са: запасова
възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (reproductional transcentital economic significance), запасова производствена трансцентитална икономическа значимост* (stock production transcentital economic significance), запасова разменна трансцентитална икономическа
значимост* (stock exchange transcentital economic significance), запасова разпределителна трансцентитална икономическа значимост* (stock distributional transcentital economic significance), запасова потребителна трансцентитална икономическа значимост* (stock consumption transcentital economic
significance), запасова стопанствена трансцентитална икономическа значимост* (stock protoeconomizing transcentital economic significance), запасова
следпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (stock
post-production transcentital economic significance), запасова предипотребителна трансцентитална икономическа значимост* (stock beforeconsumption transcentital economic significance), запасова посредническа трансцентитална икономическа значимост* (stock intermediationary transcentital
economic significance), запасова бизнес икономическа значимост* (stock
business transcentital economic significance), запасова алокативна трансцентитална икономическа значимост* (stock allocative transcentital economic
significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова трансцентитална икономическа значимост* (individual stock transcentital economic significance),
фирмена запасова трансцентитална икономическа значимост* (firm stock
transcentital economic significance), обществена запасова трансцентитална
икономическа значимост* (social stock transcentital economic significance) и
т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
запасова трансцентитална икономическа значимост* (absolute stock transcentital economic significance) и относителна запасов трансцентитална
икономическа значимост* (relative stock transcentital economic significance), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определена запа210
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сова трансцентитална икономическа значимост участие* (labourlydeterminate stock transcentital economic significance) и физическо-определена
запасова трансцентитална икономическа значимост* (physicallydeterminate stock transcentital economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова трансцентитална усвоявана икономическа значимост* (stock transcentital assimilated economic significance) и запасова
трансцентитална създавана икономическа значимост* (stock transcentital
gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата трансцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна запасова трансцентитална икономическа значимост* (unimaking stock
transcentital economic significance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически запас* (unimaking transcentital economic stock)], (2)
съзидателна запасова трансцентитална икономическа значимост*
(making stock transcentital economic significance) [същото като съзидателен
трансцентитален икономически запас* (making transcentital economic
stock)], (3) изпълнителна запасова трансцентитална икономическа значимост* (implementationary stock transcentital economic significance) [същото като
изпълнителен трансцентитален икономически запас* (implementationary
transcentital economic stock)], (4) творческа запасова трансцентитална икономическа значимост* (creative stock transcentital economic significance) [същото като творчески трансцентитален икономически запас* (creative
transcentital economic stock)], (5) работна запасова трансцентитална икономическа значимост* (working stock transcentital economic significance) [същото като работен трансцентитален икономически запас* (working transcentital economic stock)], (6) сътворителна запасова трансцентитална икономическа значимост* (performing stock transcentital economic significance)
[същото като сътворителен трансцентитален икономически запас*
(performing transcentital economic stock)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)
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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (stock transcentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически обтитрансцентит, запасова трансцентитална икономическа заделеност, запасов трансцентитален
икономически интерес, (*) – запасов 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 запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект*
(subjectivitical stock economic subject)] за нейния запасов трансцентитален
икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икорено218
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на
трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтизапасност* (economic obtistockness)
(икономическият запас е типична реализация на икономическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост е запасов икономически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана субективностна запасова оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна
запасова оценка, т.е. е обективно-субективностна запасова икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical stock economic appraisement), което е същото
като субектностна запасова икономическа оценка* (subjectiveneous stock
economic appraisement). Запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икономическа обтиенергия (stock transcentital economic obtienergy) и отношение
на признаване на приложената запасова трансцентитална икономическа обтиактивност (вж. запасова трансцентитална икономическа обтидейност).
Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална
икономическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическа обтизначимост (наред със запасовата уницентитална икономическа обтизначимост, запасовата центитална икономическа обтизначимост и запасовата
инцентитална икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено
друго, под запасова икономическа обтизначимост обикновено се подразбира
запасовата трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост са: запасова възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (stock reproductional transcentital economic obtisignificance), запасова
производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (stock
production transcentital economic obtisignificance), запасова разменна трансцентитална икономическа обтизначимост* (stock exchange transcentital
economic obtisignificance), запасова разпределителна трансцентитална
икономическа обтизначимост* (stock distributional transcentital economic
obtisignificance), запасова потребителна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (stock consumption transcentital economic obtisignificance),
запасова стопанствена трансцентитална икономическа обтизначимост*
(stock protoeconomizing transcentital economic obtisignificance), запасова следпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (stock
post-production transcentital economic obtisignificance), запасова предипотребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (stock beforeconsumption transcentital economic obtisignificance), запасова посредническа
трансцентитална икономическа обтизначимост* (stock intermediationary
transcentital economic obtisignificance), запасова бизнес икономическа обтизначимост* (stock business transcentital economic obtisignificance), запасова
алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост* (stock allocative transcentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual stock
transcentital economic obtisignificance), фирмена запасова трансцентитална
икономическа обтизначимост* (firm stock transcentital economic obtisignificance), обществена запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (social stock transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute stock
transcentital economic obtisignificance) и относителна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative stock transcentital economic
obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена запасова трансцентитална икономическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate stock transcentital economic obtisignificance) и
физическо-определена запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (physically-determinate stock transcentital economic obtisignificance).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова трансцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (stock transcentital assimilated economic obtisignificance) и запасова трансцентитална създавана икономическа обтизначимост* (stock
transcentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост*
(unimaking stock transcentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас* (unimaking transcentital economic obtistock)], (2) съзидателна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (making stock transcentital economic obtisignificance)
[същото като съзидателен трансцентитален икономически обтизапас*
(making transcentital economic obtistock)], (3) изпълнителна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary stock
transcentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически обтизапас* (implementationary transcentital economic
obtistock)], (4) творческа запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative stock transcentital economic obtisignificance) [същото като
творчески трансцентитален икономически обтизапас* (creative transcentital economic obtistock)], (5) работна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (working stock transcentital economic obtisignificance)
[същото като работен трансцентитален икономически обтизапас* (working transcentital economic obtistock)], (6) сътворителна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing stock transcentital
economic obtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален
икономически обтизапас* (performing transcentital economic obtistock)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната
икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата 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)

творчески сустатантен 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]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална 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)

226

857

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)

228

859

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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]

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икономически сустит)

ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (stock transcentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), запасов икономически субтитрансцентит,
запасова икономическа ценностност, запасова икономическа ценност, (*)
– запасов 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 запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock economic
subject)] за нейния запасов трансцентитален икотехномически субтипринос
229

860

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като запасов икотехномически субтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа
субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтизапасност* (economic subtistockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата трансцентитална икономическа субтизначимост е запасов икономически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субективностна запасова оценка или още е субективно отражение
на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е субективно-субективностна запасова
икономическа оценка*
(subjectivelysubjectivitical stock economic appraisement), което е същото като субективистична запасова икономическа оценка* (subjectivistical stock economic
appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност
е една от разновидностите на запасовото трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическата субтизначимост (наред със запасовата уницентитална икономическа субтизначимост, запасовата центиталната икономическа субтизначимост и запасовата инцентиталната икономическа субтизначимост)
(вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под запасова икономическа субтизначимост обикновено се подразбира запасовага трансцентитална икономическа
субтизначимост. Запасовата трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икономическа субтиенергия (stock transcentital economic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената запасова трансцентитална икономическа субтиактивност (вж. запасова трансцентитална икономическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на запасовото трансцентитално икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата трансцентитална икономическа субтизначимост са:
запасова възпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (stock reproductional transcentital economic subtisignificance), запасова
производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (stock
production transcentital economic subtisignificance), запасова разменна трансцентитална икономическа субтизначимост* (stock exchange transcentital
economic subtisignificance), запасова разпределителна трансцентитална
икономическа субтизначимост* (stock distributional transcentital economic
subtisignificance), запасова потребителна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (stock consumption transcentital economic subtisignificance),
запасова стопанствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (stock protoeconomizing transcentital economic subtisignificance), запасова следпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост*
(stock post-production transcentital economic subtisignificance), запасова предипотребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (stock
before-consumption transcentital economic subtisignificance), запасова посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост* (stock intermediationary transcentital economic subtisignificance), запасова бизнес икономическа
субтизначимост* (stock business transcentital economic subtisignificance), запасова алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост* (stock
allocative transcentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (individual
stock transcentital economic subtisignificance), фирмена запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm stock transcentital economic
subtisignificance), обществена запасова трансцентитална икономическа
субтизначимост* (social stock transcentital economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute stock
transcentital economic subtisignificance) и относителна запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative stock transcentital
economic subtisignificance), а според факторната икономическа определеност
– трудово-определена запасова трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate stock transcentital economic subtisignificance) и физическо-определена запасова трансцентитална иконо-
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа субтизначимост* (physically-determinate stock transcentital economic
subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова трансцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (stock transcentital assimilated economic subtisignificance) и запасова трансцентитална създавана икономическа субтизначимост* (stock
transcentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна запасова трансцентитална икономическа субтизначимост*
(unimaking stock transcentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически субтизапас* (unimaking transcentital economic subtistock)], (2) съзидателна запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (making stock transcentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически субтизапас* (making transcentital economic subtistock)], (3) изпълнителна запасова
трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary stock
transcentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически субтизапас* (implementationary transcentital economic subtistock)], (4) творческа запасова трансцентитална икономическа
субтизначимост* (creative stock transcentital economic subtisignificance) [същото като творчески трансцентитален икономически субтизапас* (creative transcentital economic subtistock)], (5) работна запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (working stock transcentital economic subtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически субтизапас* (working transcentital economic subtistock)], (6) сътворителна запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing stock
transcentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически субтизапас* (performing transcentital economic
subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)

235

866

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock transcentital ecorenomic allotment) – същото като запасов икореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (stock transcentital ecotechnomic assignment) – същото като запасов
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитален икотехномически обтипринос и запасов иконотехмически
обтитрансцентит.
ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock transcentital ecotechnomic allotment) – същото като запасов
трансцентитален икотехномически обтипринос и запасов иконотехмически
обтитрансцентит.
ЗАПАСОВА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock transcentital ecounirenomic allotment) – същото като запасов
икоуниреномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock unicentital ecocorenomic allotment) – същото като запасова икокореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock unicentital economic allotment) – същото като запасова уницентитална
икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит.
ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(stock unicentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически уницентит, (*) – запасов уницентитален
икономически ингредиент, който количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock economic
subject)] за нейния запасов уницентитален икотехномически принос (същото
като запасов икотехномически уницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); запасова трансцентитална икономическа значимост и запасова инцентитална икономическа
значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за запасова уницентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов
икономически субтиуницентит и като запасова икономическа феност) и запасова уницентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтиуницентит и като запасов уницентитален икономически ин241
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------терес) (вж. икономика); една от разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
запасност* (economic stockness) (икономическият запас е типична реализация
на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата уницентитална икономическа значимост е форма на
съществуване на запасовата уницентитална икономическа енергия (stock
unicentital economic energy) и отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икономическа активност (вж. запасова уницентитална
икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална
икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова
уницентитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовата уницентитална икономическа значимост са (1) запасова уницентитална
икономическа субтиначимост (запасов икономически субтиуницентит) и (2)
запасова уницентитална икономическа обтизначимост (запасов икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата уницентитална икономическа значимост са: запасова
възпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (reproductional unicentital economic significance), запасова производствена уницентитална икономическа значимост* (stock production unicentital economic
significance), запасова разменна уницентитална икономическа значимост*
(stock exchange unicentital economic significance), запасова разпределителна
уницентитална икономическа значимост* (stock distributional unicentital
economic significance), запасова потребителна уницентитална икономическа значимост* (stock consumption unicentital economic significance), запасова стопанствена уницентитална икономическа значимост* (stock
protoeconomizing unicentital economic significance), запасова следпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (stock post-production
unicentital economic significance), запасова предипотребителна уницентитална икономическа значимост* (stock before-consumption unicentital economic significance), запасова посредническа уницентитална икономическа
значимост* (stock intermediationary unicentital economic significance), запасова
бизнес икономическа значимост* (stock business unicentital economic significance), запасова алокативна уницентитална икономическа значимост*
(stock allocative unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
запасова уницентитална икономическа значимост* (individual stock unicentital economic significance), фирмена запасова уницентитална икономическа
значимост* (firm stock unicentital economic significance), обществена запасова уницентитална икономическа значимост* (social stock unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова уницентитална усвоявана икономическа значимост* (stock unicentital assimilated economic significance) и запасова уницентитална създавана икономическа значимост* (stock unicentital gived economic significance).
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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата уницентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна
запасова уницентитална икономическа значимост* (unimaking stock
unicentital economic significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически запас* (unimaking unicentital economic stock)], (2) съзидателна запасова уницентитална икономическа значимост* (making stock
unicentital economic significance) [същото като съзидателен уницентитален
икономически запас* (making unicentital economic stock)], (3) изпълнителна
запасова уницентитална икономическа значимост* (implementationary
stock unicentital economic significance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически запас* (implementationary unicentital economic stock)],
(4) творческа запасова уницентитална икономическа значимост* (creative
stock unicentital economic significance) [същото като творчески уницентитален икономически запас* (creative unicentital economic stock)], (5) работна
запасова уницентитална икономическа значимост* (working stock unicentital economic significance) [същото като работен уницентитален икономически запас* (working unicentital economic stock)], (6) сътворителна запасова
уницентитална икономическа значимост* (performing stock unicentital
economic significance) [същото като сътворителен уницентитален икономически запас* (performing unicentital economic stock)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата уницентитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – 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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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
икономически
суста-тит;

(творчески уницентитален
иконо-мически
субстат;

(творчески
уницентитален
икономически
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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (stock unicentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически обтиуницентит, запасова
уницентитална икономическа заделеност, запасов уницентитален икономически интерес, (*) – запасов уницентитален икономически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock economic
subject)] за нейния запасов уницентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиуницентит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. иконо252
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика); запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и запасова
инцентитална икономическа обтизначимост, двете взети заедно в тяхното
цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
обтизапасност* (economic obtistockness) (икономическият запас е типична
реализация на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата уницентитална икономическа обтизначимост е запасов икономически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субективностна запасова оценка или още е обективно отражение
на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е обективносубективностна запасова икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
stock economic appraisement), което е същото като субектностна запасова
икономическа оценка* (subjectiveneous stock economic appraisement). Запасовата уницентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване
на запасовата уницентитална икономическа обтиенергия (stock unicentital
economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова
уницентитална икономическа обтиактивност (вж. запасова уницентитална
икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икономическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовата икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата уницентитална икономическа обтизначимост са: запасова възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(stock reproductional unicentital economic obtisignificance), запасова производствена уницентитална икономическа обтизначимост* (stock production
unicentital economic obtisignificance), запасова разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (stock exchange unicentital economic obtisignificance), запасова разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (stock distributional unicentital economic obtisignificance), запасова
потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (stock consumption unicentital economic obtisignificance), запасова стопанствена уницентитална икономическа обтизначимост* (stock protoeconomizing unicentital economic obtisignificance), запасова следпроизводствена уницентитална
икономическа обтизначимост* (stock post-production unicentital economic
obtisignificance), запасова предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (stock before-consumption unicentital economic obtisignificance), запасова посредническа уницентитална икономическа обтизначимост* (stock intermediationary unicentital economic obtisignificance), запасова
бизнес икономическа обтизначимост* (stock business unicentital economic
obtisignificance), запасова алокативна уницентитална икономическа обтизначимост* (stock allocative unicentital economic obtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (individual stock unicentital economic obtisignificance), фирмена запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (firm stock unicentital
economic obtisignificance), обществена запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (social stock unicentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова уницентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (stock unicentital assimilated economic obtisignificance) и запасова
уницентитална създавана икономическа обтизначимост* (stock unicentital
gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата уницентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (unimaking
stock unicentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически обтизапас* (unimaking unicentital economic ob255
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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tistock)], (2) съзидателна запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (making stock unicentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически обтизапас* (making unicentital
economic obtistock)], (3) изпълнителна запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary stock unicentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически обтизапас* (implementationary unicentital economic obtistock)], (4) творческа запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (creative stock unicentital economic obtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически обтизапас* (creative unicentital economic obtistock)], (5) работна запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (working stock
unicentital economic obtisignificance) [същото като работен уницентитален
икономически обтизапас* (working unicentital economic obtistock)], (6) сътворителна запасова уницентитална икономическа обтизначимост*
(performing stock unicentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически обтизапас* (performing unicentital
economic obtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – 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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 униценти-тална
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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}
(разновидност

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)

259

890

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (stock unicentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически субтиуницентит, запасова икономическа феност, (*) – запасов уницентитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock economic
subject)] за нейния запасов уницентитален икотехномически субтипринос
(същото като запасов икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономика); запасова трансцентитална икономическа субтизначимост и запасова инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното
цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтизапасност* (economic subtistockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовата уницентитална икономическа субтизначимост е запасов икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна запасова оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е
субективно-субективностна запасова икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical stock economic appraisement), което е същото като субективистична запасова икономическа оценка* (subjectivistical stock economic
appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност
е една от разновидностите на запасовото уницентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Запасовата уницентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на запасовата уницентитална икономическа субтиенергия (stock unicentital economic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икономическа субтиактивност (вж. запасова уницентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икономическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП уницентитална икономическа
значимост;
ЗП икономически
уницентит
(ЗП уницентитално
икономическо
участие;
ЗП уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 запасовата уницентитална икономическа субтизначимост са: запасова възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (stock reproductional unicentital economic subtisignificance), запасова
производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (stock
production unicentital economic subtisignificance), запасова разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (stock exchange unicentital economic subtisignificance), запасова разпределителна уницентитална икономическа субтизначимост* (stock distributional unicentital economic subtisignificance), запасова потребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (stock consumption unicentital economic subtisignificance), запасова
стопанствена уницентитална икономическа субтизначимост* (stock
protoeconomizing unicentital economic subtisignificance), запасова следпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (stock postproduction unicentital economic subtisignificance), запасова предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (stock beforeconsumption unicentital economic subtisignificance), запасова посредническа
уницентитална икономическа субтизначимост* (stock intermediationary
unicentital economic subtisignificance), запасова бизнес икономическа субтизначимост* (stock business unicentital economic subtisignificance), запасова алокативна уницентитална икономическа субтизначимост* (stock allocative
unicentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова
уницентитална икономическа субтизначимост* (individual stock unicentital
economic subtisignificance), фирмена запасова уницентитална икономическа
субтизначимост* (firm stock unicentital economic subtisignificance), обществена запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (social stock
unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова уницентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (stock unicentital assimilated economic subtisignificance) и запасова
уницентитална създавана икономическа субтизначимост* (stock unicentital
gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата уницентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (unimaking stock unicentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен
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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитален икономически субтизапас* (unimaking unicentital economic
subtistock)], (2) съзидателна запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (making stock unicentital economic subtisignificance) [същото
като съзидателен уницентитален икономически субтизапас* (making
unicentital economic subtistock)], (3) изпълнителна запасова уницентитална
икономическа субтизначимост* (implementationary stock unicentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически
субтизапас* (implementationary unicentital economic subtistock)], (4) творческа
запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (creative stock
unicentital economic subtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически субтизапас* (creative unicentital economic subtistock)], (5)
работна запасова уницентитална икономическа субтизначимост*
(working stock unicentital economic subtisignificance) [същото като работен
уницентитален икономически субтизапас* (working unicentital economic
subtistock)], (6) сътворителна запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (performing stock unicentital economic subtisignificance) [същото
като сътворителен уницентитален икономически субтизапас* (performing
unicentital economic subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата уницентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ
(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономическа суперсчески сустит)
ческа субстантанта)
ция)
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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock unicentital ecorenomic allotment) – същото като запасов икореномически
обтиуницентит и като запасово уницентитално икореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (stock unicentital ecotechnomic assignment) – същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и запасов иконотехмически обтиуницентит.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock unicentital ecotechnomic allotment) – същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и запасов иконотехмически обтиуницентит.
ЗАПАСОВА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock unicentital ecounirenomic allotment) – същото като запасов икоуниреномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock centital ecocorenomic allotment) – същото като запасова икокореномически обтицентит и като запасово центитално икокореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (stock
centital economic allotment) – същото като запасова центитална икономическа
обтизначимост и запасов икономически обтицентит.
ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (stock
centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически центит, (*) – запасов центитален икономически
ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов
икономически субект* (subjectivitical stock economic subject)] за нейния запасов центитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за запасова трансцентитална икономическа значимост и запасова инцентитална икономическа значимост (то
е или запасова трансцентитална икономическа значимост, или запасова инцентитална икономическа значимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за запасова центитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтицентит и като запасова
икономическа феност) и запасова центитална икономическа обтизначимост
(същото като запасов икономически обтицентит и като запасов центитален
икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на центиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата запасност* (economic stockness) (икономическият запас е ти275
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пична реализация на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовата центитална икономическа значимост е форма на съществуване на запасовата центитална икономическа
енергия (stock centital economic energy) и отношение на признаване на приложената запасова центитална икономическа активност (вж. запасова центитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
запасовото центитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова центитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовата центитална икономическа значимост са (1) запасова центитална икономическа субтиначимост (запасов икономически субтицентит) и (2) запасова
центитална икономическа обтизначимост (запасов икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата центитална икономическа значимост са: запасова възпроизводствена центитална икономическа значимост* (reproductional
centital economic significance), запасова производствена центитална икономическа значимост* (stock production centital economic significance), запасова
разменна центитална икономическа значимост* (stock exchange centital
economic significance), запасова разпределителна центитална икономическа значимост* (stock distributional centital economic significance), запасова
потребителна центитална икономическа значимост* (stock consumption
centital economic significance), запасова стопанствена центитална икономическа значимост* (stock protoeconomizing centital economic significance),
запасова следпроизводствена центитална икономическа значимост* (stock
post-production centital economic significance), запасова предипотребителна
центитална икономическа значимост* (stock before-consumption centital
economic significance), запасова посредническа центитална икономическа
значимост* (stock intermediationary centital economic significance), запасова
бизнес икономическа значимост* (stock business centital economic
significance), запасова алокативна центитална икономическа значимост*
(stock allocative centital economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална запасова центитална икономическа значимост* (individual stock centital
economic significance), фирмена запасова центитална икономическа значимост* (firm stock centital economic significance), обществена запасова центитална икономическа значимост* (social stock centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова центитална усвоявана икономическа значимост* (stock centital assimilated economic significance) и запасова центитална
създавана икономическа значимост* (stock centital gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата центитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна за278
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пасова центитална икономическа значимост* (unimaking stock centital
economic significance) [същото като унисъзидателен центитален икономически запас* (unimaking centital economic stock)], (2) съзидателна запасова
центитална икономическа значимост* (making stock centital economic
significance) [същото като съзидателен центитален икономически запас*
(making centital economic stock)], (3) изпълнителна запасова центитална
икономическа значимост* (implementationary stock centital economic significance) [същото като изпълнителен центитален икономически запас*
(implementationary centital economic stock)], (4) творческа запасова центитална икономическа значимост* (creative stock centital economic significance)
[същото като творчески центитален икономически запас* (creative centital
economic stock)], (5) работна запасова центитална икономическа значимост* (working stock centital economic significance) [същото като работен
центитален икономически запас* (working centital economic stock)], (6) сътворителна запасова центитална икономическа значимост* (performing
stock centital economic significance) [същото като сътворителен центитален
икономически запас* (performing centital economic stock)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата центитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИЗ – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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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)

ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ*
(stock centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически обтицентит, запасова центитална икономическа заделеност, запасов центитален икономически интерес, (*) –
запасов центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция
количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
запасов икономически субект [на субективностен запасов икономически субект* (subjectivitical stock economic subject)] за нейния запасов центитален
икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и запасова инцентитална икономическа
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтизначимост (то е или запасова трансцентитална икономическа обтизначимост, или запасова инцентитална икореномическа обтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на
центиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтизапасност* (economic obtistockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата центитална икономическа обтизначимост е запасов икономически ингредиент в качеството му
на обективно-изисквана субективностна запасова оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна запасова оценка,
т.е. е обективно-субективностна запасова икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical stock economic appraisement), което е същото като субектностна запасова икономическа оценка* (subjectiveneous stock economic
appraisement). Запасовата центитална икономическа обтизначимост е форма
на съществуване на запасовата центитална икономическа обтиенергия
(stock centital economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
запасова центитална икономическа обтиактивност (вж. запасова центитална икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова
центитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икономическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическа обтизначимост
(вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 запасовата центитална икономическа обтизначимост са: запасова
възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (stock
reproductional centital economic obtisignificance), запасова производствена
центитална икономическа обтизначимост* (stock production centital
economic obtisignificance), запасова разменна центитална икономическа
обтизначимост* (stock exchange centital economic obtisignificance), запасова
разпределителна центитална икономическа обтизначимост* (stock
distributional centital economic obtisignificance), запасова потребителна центитална икономическа обтизначимост* (stock consumption centital economic obtisignificance), запасова стопанствена центитална икономическа
обтизначимост* (stock protoeconomizing centital economic obtisignificance),
запасова следпроизводствена центитална икономическа обтизначимост*
(stock post-production centital economic obtisignificance), запасова предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (stock beforeconsumption centital economic obtisignificance), запасова посредническа центитална икономическа обтизначимост* (stock intermediationary centital
economic obtisignificance), запасова бизнес икономическа обтизначимост*
(stock business centital economic obtisignificance), запасова алокативна центитална икономическа обтизначимост* (stock allocative centital economic
obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална запасова центитална икономическа обтизначимост* (individual stock centital economic obtisignificance),
фирмена запасова центитална икономическа обтизначимост* (firm stock
centital economic obtisignificance), обществена запасова центитална икономическа обтизначимост* (social stock centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (stock centital assimilated economic obtisignificance) и запасова центитална създавана икономическа обтизначимост* (stock centital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата центитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна
запасова центитална икономическа обтизначимост* (unimaking stock
centital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален
икономически обтизапас* (unimaking centital economic obtistock)], (2) съзидателна запасова центитална икономическа обтизначимост* (making
289

920

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stock centital economic obtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически обтизапас* (making centital economic obtistock)], (3) изпълнителна запасова центитална икономическа обтизначимост*
(implementationary stock centital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен центитален икономически обтизапас* (implementationary centital
economic obtistock)], (4) творческа запасова центитална икономическа обтизначимост* (creative stock centital economic obtisignificance) [същото като
творчески центитален икономически обтизапас* (creative centital economic
obtistock)], (5) работна запасова центитална икономическа обтизначимост* (working stock centital economic obtisignificance) [същото като работен
центитален икономически обтизапас* (working centital economic obtistock)],
(6) сътворителна запасова центитална икономическа обтизначимост*
(performing stock centital economic obtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически обтизапас* (performing centital economic obtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата центитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитален
икономически
обтизапас;

(центитален
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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 състояние 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ*
(stock centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икономически субтицентит, запасова икономическа феност, (*) – запасов центитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на запасов икономически субект [на субективностен запасов
икономически субект* (subjectivitical stock economic subject)] за нейния запасов центитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за запасова трансцентитална икономическа субтизначимост и запасова инцентитална икономическа субтизначимост (то е или запасова трансцентитална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа субтизначимост, или запасова инцентитална икономическа субтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от
разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост (вж.) и
един от конкретните изрази на икономическата субтизапасност* (economic
subtistockness) (икономическият запас е типична реализация на икономическия
суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовата центитална икономическа субтизначимост е запасов икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна запасова оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна запасова оценка, т.е. е субективно-субективностна запасова икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical stock economic appraisement),
което е същото като субективистична запасова икономическа оценка*
(subjectivistical stock economic appraisement). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на запасовото
центиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовата икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Запасовата центитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на запасовата центитална икономическа субтиенергия (stock centital
economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова
центитална икономическа субтиактивност (вж. запасова центитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална
икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икономическа субтипотенциалност (също).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасова центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовата центитална икономическа субтизначимост са: запасова
възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (stock
reproductional centital economic subtisignificance), запасова производствена
центитална икономическа субтизначимост* (stock production centital economic subtisignificance), запасова разменна центитална икономическа субтизначимост* (stock exchange centital economic subtisignificance), запасова
разпределителна центитална икономическа субтизначимост* (stock
distributional centital economic subtisignificance), запасова потребителна центитална икономическа субтизначимост* (stock consumption centital economic subtisignificance), запасова стопанствена центитална икономическа
субтизначимост* (stock protoeconomizing centital economic subtisignificance),
запасова следпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (stock post-production centital economic subtisignificance), запасова предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (stock
before-consumption centital economic subtisignificance), запасова посредническа
центитална икономическа субтизначимост* (stock intermediationary centital
economic subtisignificance), запасова бизнес икономическа субтизначимост*
(stock business centital economic subtisignificance), запасова алокативна центитална икономическа субтизначимост* (stock allocative centital economic
subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална запасова центитална икономическа субтизначимост* (individual stock centital economic subtisignificance),
фирмена запасова центитална икономическа субтизначимост* (firm stock
centital economic subtisignificance), обществена запасова центитална икономическа субтизначимост* (social stock centital economic subtisignificance) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасова центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (stock centital assimilated economic subtisignificance) и запасова центитална създавана икономическа субтизначимост* (stock centital gived
economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовата центитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна запасова центитална икономическа субтизначимост* (unimaking stock
centital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален
икономически субтизапас* (unimaking centital economic subtistock)], (2) съзи300
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателна запасова центитална икономическа субтизначимост* (making
stock centital economic subtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически субтизапас* (making centital economic subtistock)], (3) изпълнителна запасова центитална икономическа субтизначимост* (implementationary stock centital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен центитален икономически субтизапас* (implementationary centital
economic subtistock)], (4) творческа запасова центитална икономическа
субтизначимост* (creative stock centital economic subtisignificance) [същото
като творчески центитален икономически субтизапас* (creative centital
economic subtistock)], (5) работна запасова центитална икономическа субтизначимост* (working stock centital economic subtisignificance) [същото като
работен центитален икономически субтизапас* (working centital economic
subtistock)], (6) сътворителна запасова центитална икономическа субтизначимост* (performing stock centital economic subtisignificance) [същото като
сътворителен центитален икономически субтизапас* (performing centital
economic subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

301

932

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовата центитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – 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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File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock centital ecorenomic allotment) – същото като запасов икореномически обтицентит и като запасово центитално икореномическо обтиучастие.
ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(stock centital ecotechnomic assignment) – същото като запасов центитален
икотехномически обтипринос и запасов иконотехмически обтицентит.
ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock centital ecotechnomic allotment) – същото като запасов центитален икотехномически обтипринос и запасов иконотехмически обтицентит.
ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(stock centital ecounirenomic allotment) – същото като запасов икоуниреноми308
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ЗАПАСОВА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтицентит и като запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

АЗБУЧЕН РЕЧНИК
ЗАПАСОВО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(stock
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически обтисубстантит, запасова икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото
възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтисубективит и запасов икономически интерес) и запасов икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиобективит и като запасова икотехномическа зададеност) (както и общо понятие
за запасова икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за запасово икономическа
обтизначимост и запасов икотехномически обтипринос) и запасово икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са
негови разновидности), където запасовата икономическа обтизначимост е запасова икономическа оценка на запасовия икотехномически обтипринос; една
от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтизапасност* (ecocorenomic
obtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото икокореномическо обтиучастие е запасов икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
запасова оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова
икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical stock
ecocorenomic appraisement). Запасовото икокореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на запасовата икокореномическа обтиенергия (stock
ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова
икокореномическа обтиактивност (вж. икокореномическа обтидейност). Тя
е кинестично опредметена запасова икокореномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена запасова икокореномическа обтипотенциалност (също).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Запасовото икокореномическо обтиучастие е обективен запасов икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим запасов икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable stock ecocorenomic
ingredient) [на обективно-изискван запасов икокореномически ингредиент*
(objectively-required stock ecocorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо
запасово
икокореномическо
участие*
(objectivelyindispensable stock ecocorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано
запасов икокореномическо участие* (objectively-required stock ecocorenomic
participation (share)]. По-своята природа той е оптимален запасов икокореномически ингредиент* (optimal stock ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално запасово икокореномическо участие* (optimal stock 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 обективнонеобходимо запасово икокореномическо участие* (individual objectively-indispensable stock ecocorenomic
participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо запасово икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо запасово икокореномическо участие* (firm objectively-indispensable stock ecocorenomic
participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо запасово икокореномическо участие), обществено обективнонеобходимо запасово икокореномическо участие* (social objectively-indispensable stock ecocorenomic participation
(share)) (съкратено: общественонеобходимо запасово икокореномическо
участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на запасовия икокореномически субект, който формира структурата на запасовия 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 запасовото икокореномическо обтиучастие са: (1) запасово трансцентитално икокореномическо
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие (същото като запасов икокореномически обтитрансцентит, същото като запасова икокореномическа зададеност и като запасова икокореномическа заделеност), (2) запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като запасов икокореномически обтиинцентит и като запасова инцентитална икокореномическа заделеност), (3) запасово центитално
икокореномическо обтиучастие (същото като запасов икокореномически обтицентит и като запасов центитална икокореномическа заделеност), (4) запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като запасов
икокореномически обтиуницентит и като запасова уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
запасово икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира запасовото
трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икокореномическо
участие;
ЗП икокореномическо участие)

ЗП центитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически центит
(ЗП центитално
икокореномическо участие)

ЗП инцентитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически инцентит
(ЗП инцентитално
икокореномическо
участие)

ЗП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтитрансцентит
(ЗП икокореномическа ценностност;
ЗП икокореномическа отдаденост)

ЗП инцентитално

ЗП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ЗП икокореномическа заделеност)

ЗП инцентитално

ЗП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтицентит
(ЗП икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиинцентит
(ЗП икокореномическа феност)

ЗП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтицентит
(ЗП центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

ЗП икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически субстантит

ЗП икокореномическо участие;
ЗП икокореномически субстантит

ЗП икоуниреномическо субтиучастие;

ЗП икокореномическо субтиучастие;

ЗП икоуниреномически субтисубстантит;

ЗП икокореномически
субтисубстантит;

ЗП икоуниреномическа реализираност

ЗП икокореномическа реализираност

ЗП икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа заделеност

ЗП икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтисубстантит;
ЗП икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Запасово икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРОУ
но ИКРОУ
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]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатитно инцентитално
ИКРОУ

Сустатитно
центитално
ИКРОУ

(сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно
ИКРОУ
(икокореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРОУ
(икокореномически обтизапас)
[външно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРОУ

Субстатно трансцентитално
ИКРОУ

Субстатно инцентитално
ИКРОУ

Субстатно
центитално
ИКРОУ

(субстатен
икокореномически обтиуницентит)

(субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически обтиинцентит)

(субстатен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРОУ

Запасово трансцентитално
ИКРОУ

Запасово инцентитално
ИКРОУ

Запасово центитално
ИКРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРОУ

Сустатантно
центитално
ИКРОУ

(сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРОУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икокореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено
икокореномическо
обтиучастие*
(stock
reproductional
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено икокореномическо обтиучастие* (stock production ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово разменно икокореномическо обтиучастие* (stock
exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително
икокореномическо обтиучастие* (stock distributional ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително икокореномическо обтиучастие* (stock consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
стопанствено
икокореномическо
обтиучастие*
(stock
protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (stock post-production
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително икокореномическо обтиучастие* (stock before-consumption ecocorenomic
obtiparti-cipation (obtishare)), запасово посредническо икокореномическо обтиучастие* (stock intermediationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово бизнес икокореномическо обтиучастие* (stock business
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно икокореномическо обтиучастие* (stock allocative ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално запасово икокореномическо обтиучастие*
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual stock ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено запасово
икокореномическо обтиучастие* (firm stock ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено запасово икокореномическо обтиучастие* (social
stock ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икокореномическо обтиучастие* (stock
assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и запасово създавано
икокореномическо обтиучастие* (stock gived ecocorenomic obtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово
икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтизапас), (2) съзидателно запасово икокореномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икокореномически обтизапас), (3) изпълнително
запасово икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтизапас), (4) творческо запасово икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтизапас), (5) работно запасово икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически
обтизапас), (6) сътворително запасово икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтизапас). 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовото 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 икокореномически
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}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 състояние на цялостното 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) сустаряващо) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически
лен икокоресустатит)
обтисубстат)
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
на икокорено- на икокореномиспецифит)
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)

ЗАПАСОВО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово икокореномическо обтиучастие;
запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие;
запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие;
запасово центитално икокореномическо обтиучастие.

(stock

ЗАПАСОВО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(stock
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), запасов икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтисубективит) и
запасов икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие за запасово икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за запасова икономическа субтизначимост и запасов икотехномически субтипринос) и запасово икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата икономическа субтизначимост е икономическа оценка на запасовия икотехномически субтипринос; една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness) (икокореномическият
запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото икокореномическо
субтиучастие е запасов икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова икокореномическа
оценка* (subjectively-substantivitical stock ecocorenomic appraisement). Запасовото икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасова
икокореномическата субтиенергия (stock ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова икокореномическа субтиактивност (вж. икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена
запасова икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икокореномическа субтипотенциалност (също).
Запасовото икокореномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на запасовия икокореномически субект, който формира структурата на запасовия 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 запасовото икокореномическо субтиучастие са: (1) запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически субтитрансцентит и същото като запасов икокореномическа ценностност и като запасова икокореномическа отдаденост), (2) запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически субтиинцентит и като запасова икокореномическа феност), (3) запасово центитално
икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтицентит и като запасов икокореномически диспотант), (4) запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически субтиуницентит и като запасов икокореномически диспотит)
(фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасово икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално
икокореномическо субтиучастие.
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икокореномическо
участие;
ЗП икокореномическо участие)

ЗП инцентитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически инцентит
(ЗП инцентитално
икокореномическо
участие)

ЗП центитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически центит
(ЗП центитално
икокореномическо участие)

ЗП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтитрансцентит
(ЗП икокореномическа ценностност;
ЗП икокореномическа отдаденост)

ЗП инцентитално

ЗП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтицентит
(ЗП икокореномически диспотант)

ЗП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ЗП икокореномическа заделеност)

ЗП инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиинцентит
(ЗП икокореномическа феност)

ЗП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтицентит
(ЗП центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически субстантит

ЗП икокореномическо участие;
ЗП икокореномически субстантит

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;

ЗП икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтисубстантит;

ЗП икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически
субтисубстантит;

ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икоуниреномическа реализираност

ЗП икокореномическа реализираност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

ЗП икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа заделеност

ЗП икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтисубстантит;
ЗП икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Запасово икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРСУ
но ИКРСУ
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]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатитно инцентитално
ИКРСУ

Сустатитно
центитално
ИКРСУ

(сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно
ИКРСУ
(икокореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРСУ
(икокореномически субтизапас)
[външно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРСУ

Субстатно трансцентитално
ИКРСУ

Субстатно инцентитално
ИКРСУ

Субстатно
центитално
ИКРСУ

(субстатен
икокореномически субтиуницентит)

(субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически субтиинцентит)

(субстатен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРСУ

Запасово трансцентитално
ИКРСУ

Запасово инцентитално
ИКРСУ

Запасово центитално
ИКРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРСУ

Сустатантно
центитално
ИКРСУ

(сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРСУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икокореномическо субтиучастие са: запасово възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (stock reproductional
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено икокореномическо субтиучастие* (stock production ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово разменно икокореномическо субтиучастие* (stock
exchange ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително икокореномическо субтиучастие* (stock distributional ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително икокореномическо
субтиучастие* (stock consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово
стопанствено
икокореномическо
субтиучастие*
(stock
protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (stock post-production
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително
икокореномическо субтиучастие* (stock before-consumption ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо икокореномическо
субтиучастие* (stock intermediationary ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово бизнес икокореномическо субтиучастие* (stock
business ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно
икокореномическо
субтиучастие*
(stock
allocative
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово икокоре21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо субтиучастие* (individual ecocorenomic stock subtiparticipation
(subtishare)), фирмено запасово икокореномическо субтиучастие* (firm stock
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово икокореномическо субтиучастие* (social stock ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(stock assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и запасово създавано икокореномическо субтиучастие* (stock gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово
икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтизапас), (2) съзидателно запасово икокореномическо субтиучастие
(същото като съзидателен икокореномически субтизапас), (3) изпълнително
запасово икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтизапас), (4) творческо запасово икокореномическо участие
(същото като творчески икокореномически субтизапас), (5) работно запасово
икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически
субтизапас), (6) сътворително запасово икокореномическо субтиучастие
(същото като сътворителен икокореномически субтизапас). 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовото 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)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 състояние 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
{сустатант{субстатна
{запасова икоикокореномина
икокореноикокореномикореномическа
ческа ползвае- ческа ползваема ползваема субмическа ползма субтизадо- субтизадоволеваема субтитизадововоленост}
задоволеност}
ност}
леност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномичес- икокореномически сустит) ческа субстан- ка суперстанта) чески сустант)
ция)
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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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
състо-яние на
цялост-ното
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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово икокореномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово центитално икокореномическо субтиучастие.

(stock

ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock ecocorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически субстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект*
(substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от за28
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пасова икономическа значимост (същото като запасов икономически субективит) и запасов икотехномически принос (същото като запасов икотехномически обективит) (както и общо понятие за запасово икореномическо участие (в
т.ч. и за запасова икономическа значимост и запасов икотехномически принос) и запасово икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата икономическа
значимост е запасова икономическа оценка на запасовия икотехномическия
принос; една от разновидностите на икокореномическото участие (вж.) и един
от конкретните изрази на икокореномическата запасност* (ecocorenomic
stockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за запасово икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически субтисубстантит) и запасово икокореномическо обтиучастие (същото като запасов икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Запасовото икокореномическо участие е форма на съществуване на запасовата икокореномическа енергия (stock
ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова
икокореномическа активност (вж. икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасово икокореномическа потенциалност (също).
Запасовото икокореномическо участие акцентира върху дейността на запасовия икокореномически субект, който формира структурата на запасовия
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 запасовото икокореномическо участие са: (1) запасово трансцентитално икокореномическо
участие (същото като запасов икокореномически трансцентит), (2) запасово
инцентитално икокореномическо участие (същото като запасов икокореномически инцентит), (3) запасово центитално икокореномическо участие (същото като запасов икокореномически центит), (4) запасово уницентитално икокореномическо участие (същото като запасов икокореномически уницентит)
(фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасово икокореномическо
участие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икокореномическо участие.
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икокореномическо
участие;
ЗП икокореномическо участие)

ЗП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтитрансцентит
(ЗП икокореномическа ценностност;
ЗП икокореномическа отдаденост)

ЗП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ЗП икокореномическа заделеност)

ЗП центитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически центит
(ЗП центитално
икокореномическо участие)

ЗП инцентитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически инцентит
(ЗП инцентитално
икокореномическо
участие)

ЗП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтицентит
(ЗП икокореномически диспотант)

ЗП инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиинцентит
(ЗП икокореномическа феност)

ЗП инцентитално

ЗП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтицентит
(ЗП центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икокореномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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) запасово икокореномическо субтиучастие (запасов икокореномически суб30
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тисубстантит) и (2) запасово икокореномическо обтиучастие (запасов икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

ЗП икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически субстантит

ЗП икокореномическо участие;
ЗП икокореномически субстантит

ЗП икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтисубстантит;

ЗП икокореномическо
субтиучастие;
ЗП икокореномически
субтисубстантит;

ЗП икоуниреномическа реализираност

ЗП икокореномическа реализираност

ЗП икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа заделеност

ЗП икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтисубстантит;
ЗП икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Запасово икокореномическо участие и неговите разновидности (ЗП – запасов;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)

31

971

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИКРУ – икокореномическо участие)
Уницентитал- Трансцентитално ИКРУ
но ИКРУ
Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРУ
(икокореномически сустатит)
[цялостно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустит)

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 определеност на
ИКРУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално ИКРУ

Сустатитно трансцентитално ИКРУ

Сустатитно инцентитално
ИКРУ

Сустатитно
центитално
ИКРУ

(сустатитен
икокореномически уницентит)

(сустатитен икокореномически
трансцентит)

(сустатитен
икокореномически инцентит)

(сустатитен
икокореномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИКРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИКРУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на
икокореномическа същност)

(вид сустит на
икокореномическо явление)

(вид сустит на
икокореномически диспозант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
уницентитално ИКРУ

Субстатно трансцентитално
ИКРУ

Субстатно инцентитално
ИКРУ

Субстатно центитално ИКРУ

(субстатен
икокореномически уницентит)

(субстатен икокореномически
трансцентит)

(субстатен икокореномически
инцентит)

(субстатен икокореномически
центит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо явление)

(вид субстанция на икокореномически диспозант)

Запасово
ИКРУ

Запасово уницентитално
ИКРУ

Запасово трансцентитално
ИКРУ

Запасово инцентитално ИКРУ

Запасово центитално ИКРУ

(икокореномически запас)

(запасов икокореномически уницентит)

(запасов икокореномически
трансцентит)

(запасов икокореномически
инцентит)

(запасов икокореномически
центит)

[външно същество на
ИКРУ]

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИКРУ]

[външно същество на външната определеност на ИКРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)

Субстатно
ИКРУ
(икокореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРУ
(икокореномически сустатант)
[общо понятие за същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално ИКРУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРУ

Сустатантно
центитално
ИКРУ

(сустатантен
икокореномически уницентит)

(сустатантен
икокореномически трансцентит)

(сустатантен
икокореномически инцентит)

(сустатантен
икокореномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРУ]

(вид сустант
на икокореномически диспо-зит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант на
икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икокореномическо участие са: запасово възпроизводствено икокореномическо участие* (stock reproductional ecocorenomic
participation (share)), запасово производствено икокореномическо участие*
(stock production ecocorenomic participation (share)), запасово разменно икокореномическо участие* (stock exchange ecocorenomic participation (share)), запасово разпределително икокореномическо участие* (stock distributional
ecocorenomic participation (share)), запасово потребително икокореномическо
участие* (stock consumption ecocorenomic participation (share)), запасово стопанствено икокореномическо участие* (stock protoeconomizing ecocorenomic
participation (share)), запасово следпроизводствено икокореномическо участие* (stock post-production ecocorenomic participation (share)), запасово предипотребително икокореномическо участие* (stock before-consumption
ecocorenomic participation (share)), запасово посредническо икокореномическо
участие* (stock intermediationary ecocorenomic participation (share)), запасово
бизнес икокореномическо участие* (stock business ecocorenomic participation
(share)), запасово алокативно икокореномическо участие* (stock allocative
ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово икокореномическо участие* (individual stock ecocorenomic participation (share)),
фирмено запасово икокореномическо участие* (firm stock ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), обществено запасово икокореномическо участие*
(social stock ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икокореномическо участие* (stock
assimilated ecocorenomic participation (share)) и запасово създавано икокореномическо участие* (stock gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икокореномическо участие са (1) унисъзидателно запасово икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически запас),
(2) съзидателно запасово икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически запас), (3) изпълнително запасово икокореномическо
участие (същото като изпълнителен икокореномически запас), (4) творческо
запасово икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически запас), (5) работно запасово икокореномическо участие (същото като работен икокореномически запас), (6) сътворително запасово икокореномическо
участие (същото като сътворителен икокореномически запас). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.

35

975

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовото 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]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

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]

{сустатитна
икокореномическа пригодност}

{субстатна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

36

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномипригодност}
ческа пригодност}
(вид специфант на икокореномическа суперстанта)

976

(вид специфант на икокореномически
сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
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]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{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)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
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]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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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
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ 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 състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа 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 външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (stock ecocorenomic participation (share)) (ки) – във:
запасово икокореномическо участие;
запасово инцентитално икокореномическо участие;
запасово трансцентитално икокореномическо участие;
запасово уницентитално икокореномическо участие;
запасово центитално икокореномическо участие;
ЗАПАСОВО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност),
запасов икореномически обтисубстантит, запасов икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на
субстантивностен икореномически запасов субект* (substantivitical stock
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
запасова икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтисубективит и като запасов икономически интерес) и запасов икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиобективит
и като запасова икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата обтизапасност* (ecorenomic obtistockness)
(икореномическият запас е типична реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото
икореномическо обтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова икореномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement). Запасовото икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата
икореномическа обтиенергия (ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова икореномическа обтиактивност (вж. икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икореномическа обтипотенциалност (вж. също).
Запасовото икореномическо обтиучастие е обективен запасов икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим запасов икореномически ингредиент* (objectively-indispensable stock ecorenomic ingredient) [на
обективно-изискван запасов икореномически ингредиент* (objectivelyrequired stock ecorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо
запасово икореномическо участие* (objectively-indispensable stock ecorenomic
participation (share)) [на обективно-изисквано запасово икореномическо
участие* (objectively-required stock ecorenomic participation (share)]. По-своята
природа той е оптимален запасов икореномически ингредиент* (optimal
stock ecorenomic ingredient) [в частност оптимално икореномическо запасово
участие* (optimal stock 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 общ40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо запасово икореномическо участие* (individual objectivelyindispensable stock ecorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо запасово икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо запасово икореномическо участие* (firm objectively-indispensable
stock ecorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо запасово икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо запасово
икореномическо участие* (social objectively-indispensable stock ecorenomic
participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо запасово икореномическо участие и т.н.
Запасовото икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността на
запасовия икореномически субект, който формира структурата на запасовия
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 запасовото икореномическо обтиучастие са: (1) запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтитрансцентит, същото
като запасова икореномическа зададеност и като запасова икореномическа
заделеност), (2) запасово инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтиинцентит и като запасова инцентитална икореномическа заделеност), (3) запасово центитално икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтицентит и като запасова центитална икореномическа заделеност), (4) запасово уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтиуницентит и като запасово уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасово икореномическо обтиучастие
обикновено се подразбира запасовото трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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ЗП трансцентитално икореномическо участие;
ЗП икореномически трансцентит
(ЗП трансцентитално икореномическо участие;
ЗП икореномическо
участие)

ЗП инцентитално икореномическо участие;
ЗП кореномически инцентит
(ЗП инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 запасовото икореномическо обтиучастие са (1) запасова икономическа обтизначимост (запасов икономически обтисубекивит и като запасов
икономически интерес) и (2) запасов икотехномически обтипринос (запасов
икотехномически обтиобекивит и като запасова икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Запасово икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатит)
[цялостно същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие за определност на
ИРОУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРОУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатитно инцентитално
ИРОУ

Сустатитно
центитално
ИРОУ

(сустатитен
икореномически обтиуницентит)

(сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРОУ
(икореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРОУ
(икореномически обтизапас)
[външно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРОУ

Субстатно трансцентитално
ИРОУ

Субстатно инцентитално
ИРОУ

Субстатно
центитално
ИРОУ

(субстатен икореномически
обтиуницентит)

(субстатен икореномически
обтитрансцентит)

(субстатен икореномически
обтиинцентит)

(субстатен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРОУ]

(вид субстанция на икореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРОУ

Запасово трансцентитално
ИРОУ

Запасово инцентитално
ИРОУ

Запасово центитално ИРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРОУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРОУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИРОУ

Сустатантно
центитално
ИРОУ

(сустатантен
икореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРОУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Запасовата икономическа обтизначимост и запасовият икотехномическият
обтипринос като разновидности на запасовото икореномическо обтиучастие
(то е или запасова икономическа обтизначимост, или запасов икотехномически
обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват запасов дялов икореномически обтидиспозат (stock partitionary
ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото запасово
икореномическо обтиучастие е запасов дялов икореномически обтидиспозант (stock partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на запасовото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата икономическата обтизначимост obpardis
и запасовия икотехномически обтипринос obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат
запасовата икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова икономическа оценка* (stock economic estimatе) на
запасовия 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 =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis е общата икономическа оценка на запасовия икотехномически
обтипринос (total economic estimatе of the stock ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на запасовия икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the stock ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на запасовия икотехномически обтипринос (marginal economic estimatе of the stock ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (stock reproductional ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено икореномическо обтиучастие* (stock production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
разменно икореномическо обтиучастие* (stock exchange ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително икореномическо обтиучастие* (stock distributional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително икореномическо обтиучастие* (stock consumption
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено икореномическо обтиучастие* (stock proto-economizing ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово следпроизводствено икореномическо обтиучастие*
(stock post-production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително икореномическо обтиучастие* (stock before-consumption
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо икореномическо обтиучастие* (stock intermediationary ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово бизнес икореномическо обтиучастие* (stock business
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно икореномическо
обтиучастие* (stock allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово икореномическо обтиучастие* (individual
stock ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено запасово икореномическо обтиучастие* (firm stock ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово икореномическо обтиучастие* (social stock ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икореномическо обтиучастие* (stock
assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и запасово създавано икореномическо обтиучастие* (stock gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово
икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически
обтизапас), (2) съзидателно запасово икореномическо обтиучастие (същото
като съзидателен икореномически обтизапас), (3) изпълнително запасово икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтизапас), (4) творческо запасово икореномическо обтиучастие (същото като
творчески икореномически обтизапас), (5) работно запасово икореномическо
обтиучастие (същото като работен икореномически обтизапас), (6) сътворително запасово икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен
икореномически обтизапас). 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовото 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]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{икореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРОУ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески икореномически
обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо) ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРОУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
обтизапас)
обтисустатит)
обтисубстат)
обтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа обтизана
ИРОУ]
на ИРОУ]
на ИРОУ]
ИРОУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
обтизадоволека обтизадовоческа обтизака обтизадовоИРОУ]
ност}
леност}
доволеност}
леност}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномически обтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРОУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икореномическа обтиигодноност}

{запасова икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномическа
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)

ЗАПАСОВО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (stock ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово икореномическо обтиучастие;
запасово инцентитално икореномическо обтиучастие;
запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие;
запасово уницентитално икореномическо обтиучастие;
запасово центитално икореномическо обтиучастие;
ЗАПАСОВО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за запасова икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтисубективит) и запасов икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтио52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бективит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтизапасност* (ecorenomic subtistockness) (икореномическият запас е типична
реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото икореномическо субтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна запасова оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа запасова оценка* (subjectivelysubstantivitical stock ecorenomic appraisement). Запасовото икореномическо
субтиучастие е форма на съществуване на запасовата икореномическа субтиенергия (stock ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова икореномическа субтиактивност (вж. икореномическа
субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икореномическа субтипотенциалност (също).
Запасовото икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на
запасовия икореномически субект, който формира структурата на запасовия
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 запасовото икореномическо субтиучастие са: (1) запасово трансцентитално икореномическо
субтиучастие (същото като запасов икореномически субтитрансцентит и
същото като запасова икореномическа ценностност и като запасова икореномическа отдаденост), (2) запасово инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като запасов икореномически субтиинцентит и като запасова
икореномическа феност), (3) запасово центитално икореномическо субтиучастие (същото като запасов икореномически субтицентит и като запасов
икореномически диспотант), (4) запасово уницентитално икореномическо
субтиучастие (същото като запасов икореномически субтиуницентит и като
запасов икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасово икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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ЗП трансцентитално икореномическо
участие;
ЗП икореномически
трансцентит
(ЗП трансцентитално
икореномическо
участие;
ЗП икореномическо
участие)

ЗП инцентитално икореномическо участие;
ЗП кореномически инцентит
(ЗП инцентитално икореномическо участие)

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

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

ЗП инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически субтиинцентит
(ЗП икореномиеска феност)

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

ЗП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ЗП икореномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална икореномическа
заделеност;
ЗПикореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 запасовото икореномическо субтиучастие са (1) запасова икономическа субтизначимост (запасов икономически субтисубекивит) и (2) запасов икотехномически субтипринос (запасов икотехномически субтиобекивит)
(фиг. 2).

ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Запасово икореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икореномическото субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРСУ
(икореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие за определност на
ИРСУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРСУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатитно инцентитално
ИРСУ

Сустатитно
центитално
ИРСУ

(сустатитен
икореномически субтиуницентит)

(сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРСУ
(икореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРСУ
(икореномически субтизапас)
[външно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРСУ

Субстатно трансцентитално
ИРСУ

Субстатно инцентитално
ИРСУ

Субстатно
центитално
ИРСУ

(субстатен икореномически
субтиуницентит)

(субстатен икореномически
субтитрансцентит)

(субстатен икореномически
субтиинцентит)

(субстатен
икореномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРСУ]

(вид субстанция на икореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРСУ

Запасово трансцентитално
ИРСУ

Запасово инцентитално
ИРСУ

Запасово центитално ИРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРСУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРСУ
(икореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРСУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИРСУ

Сустатантно
центитално
ИРСУ

(сустатантен
икореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРСУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Запасовата икономическа субтизначимост и запасовият икотехномическият субтипринос като разновидности на запасовото икореномическо субтиучастие (то е или запасова икономическа субтизначимост, или запасов икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов дялов икореномически субтидиспозат (stock
partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
запасово икореномическо субтиучастие е запасов дялов икореномически субтидиспозант (stock partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически
субтидиспозант subpardis (на запасовото икореномическо субтиучастие) е, че
двете му разновидности в лицето на запасовата икономическа субтизначимост subpardis и запасовия икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат запасовата икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова икономическа оценка* (stock
economic estimatе) на запасовия 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 =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis е общата икономическа оценка на запасовия икотехномически
субтипринос (total economic estimatе of the stock ecotechnomic subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на запасовия икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the stock ecotechnomic subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на запасовия икотехномически субтипринос (marginal economic estimatе of the stock ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икореномическо субтиучастие са: запасово възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (stock reproductional ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено икореномическо субтиучастие* (stock production ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разменно икореномическо субтиучастие* (stock exchange ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително икореномическо
субтиучастие* (stock distributional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово потребително икореномическо субтиучастие* (stock consumption
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено икореномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово следпроизводствено икореномическо субтиучастие*
(stock post-production ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително икореномическо субтиучастие* (stock before-consumption
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо икореномическо субтиучастие* (stock intermedia-tionary ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово бизнес икореномическо субтиучастие* (stock business
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно икореномическо субтиучастие* (stock allocative ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално запасово икореномическо субтиучастие*
(individual stock ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие* (firm stock ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово икореномическо субтиучастие* (social stock
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икореномическо субтиучастие* (stock
assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и запасово създавано икореномическо субтиучастие* (stock gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икореномическо участие са (1) унисъзидателно запасово икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтизапас), (2) съзидателно запасово икореномическо субтиучастие (същото като
съзидателен икореномически субтизапас), (3) изпълнително запасово икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтизапас), (4) творческо запасово икореномическо субтиучастие (същото като
творчески икореномически субтизапас), (5) работно запасово икореномическо
субтиучастие (същото като работен икореномически субтизапас), (6) сътворително запасово икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен
икореномически субтизапас). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовото 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]

61

1001

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

ЗАПАСОВО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (stock ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово икореномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икореномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икореномическо субтиучастие;
запасово центитално икореномическо субтиучастие;
ЗАПАСОВО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock ecorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на
субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
запасова икономическа значимост (същото като запасов икономически субективит) и запасов икотехномически принос (същото като запасов икотехномически обективит), както и общо понятие за запасово икореномическо субтиу64
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частие (същото като запасов икореномически субтисубстантит) и запасово
икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият запас е типична реализация
на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Запасовото икореномическо участие е форма на съществуване на запасовата икореномическа енергия (stock ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова икореномическа активност (вж. икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова
икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова
икореномическа потенциалност (също).
Запасовото икореномическо участие акцентира върху дейността на запасовия икореномическия субект, който формира структурата на запасовия 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) запасово трансцентитално икореномическо участие (същото като запасов
икореномически трансцентит), (2) запасово инцентитално икореномическо
участие (същото като запасов икореномически инцентит), (3) запасово центитално икореномическо участие (същото като запасов икореномически центит), (4) запасово уницентитално икореномическо участие (същото като запасов икореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под запасово икореномическо участие обикновено се подразбира запасовото
трансцентитално икореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ЗП инцентитално икореномическо участие;
ЗП кореномически инцентит
(ЗП инцентитално икореномическо участие)

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

ЗП трансцентитално икореномическо субтиучастие;

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

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

ЗП икореномически
субтитрансцентит
(ЗП икореномическа
ценностност;
ЗП икореномическа
отдаденост)

ЗП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ЗП икореномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална икореномическазаделеност;
ЗП икореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икореномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото икореномическо участие са (1) запасова икономическа
значимост (запасов икономически субекивит) и (2) запасов икотехномически
принос (запасов икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) запасово икореномическо субтиучастие (запасов икореномически субтисубстантит) и (2) запасово икореномическо обтиучастие (запасов икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икореномическо участие;
ЗП икореномически субстантит

ЗП икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтисубстантит;
ЗП икореномическа
реализираност

ЗП икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически
обтисубстантит;
ЗП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Запасово икореномическо участие и неговите разновидности (ЗП – запасов;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРУ

Сустатитно инцентитално
ИРУ

Сустатитно
центитално
ИРУ

(сустатитен
(сустатитен ико(сустатитен
(сустатитен
икореномически
реномически
икореномически
икореномически
(икореномичесуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
ки сустатит)
[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно същество
на
цящество
на
вътщество
на
вънщество
на общество на
лостната опре- решната опреде- шната опредещата определеИРУ]
деленост на
леност на ИРУ] леност на ИРУ]
ност на ИРУ]
(вид икореноИРУ]
мически сус(вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на
тит)
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
същност)
явление)
диспозант )
диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно ИРУ
(икореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа
субстанция)

Запасово ИРУ
(икореномически запас)
[външно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРУ

Субстатно трансцентитално
ИРУ

Субстатно инцентитално
ИРУ

Субстатно центитално ИРУ

(субстатен икореномически
уницентит)

(субстатен икореномически
трансцентит)

(субстатен икореномически
инцентит)

(субстатен икореномически
центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИРУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИРУ

Запасово трансцентитално ИРУ

Запасово инцентитално
ИРУ

Запасово центитално ИРУ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИРУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)
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[външно същес- [външно същество на външната тво на общата
определеност на определеност на
ИРУ]
ИРУ]
(вид суперс(вид суперстанта
на икотанта на икореномически
реномическо
диспозант)
явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантно
ИРУ
(икореномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРУ

Сустатантно
инцентитално
ИРУ

Сустатантно
центитално
ИРУ

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
уницентит)
трансцентит)

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на общата определеност на
ИРУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Запасовата икономическа значимост и запасовият икотехномически принос като разновидности на запасовото икореномическо участие (то е или запасова икономическа значимост, или запасов икотехномически принос, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов
дялов икореномически диспозат (stock partitionary ecorenomic disposate) (вид
икореномически диспозат), а самото запасово икореномическо участие е запасов дялов икореномически диспозант (stock partitionary ecorenomic disposant)
(вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия
икореномически диспозант pardis (на запасовото икореномическо участие) е,
че двете му разновидности в лицето на запасовата икономическа значимост
pardis и запасовия икотехномически принос pardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически диспозат запасовата икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова икономическа оценка* (stock economic estimatе) на запасовия
икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност).
Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis е общата икономическа оценка на запасовия икотехномически принос (total economic estimatе of the stock ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на запасовия икотехномически принос
(average economic estimatе of the stock ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на запасовия икотехномически принос
(marginal economic estimatе of the stock ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икореномическо участие са: запасово възпроизводствено икореномическо участие* (stock reproductional ecorenomic participation
(share)), запасово производствено икореномическо участие* (stock production
ecorenomic participation (share)), запасово разменно икореномическо участие*
(stock exchange ecorenomic participation (share)), запасово разпределително
икореномическо участие* (stock distributional ecorenomic participation (share)),
запасово потребително икореномическо участие* (stock consumption
ecorenomic participation (share)), запасово стопанствено икореномическо
участие* (stock protoeconomizing ecorenomic participation (share)), запасово
следпроизводствено икореномическо участие* (stock post-production
ecorenomic participation (share)), запасово предипотребително икореномическо участие* (stock before-consumption ecorenomic participation (share)), запасово посредническо икореномическо участие* (stock intermediationary
ecorenomic participation (share)), запасово бизнес икореномическо участие*
(stock business ecorenomic participation (share)), запасово алокативно икореномическо участие* (stock allocative ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово икореномическо участие* (individual stock
ecorenomic participation (share)), фирмено запасово икореномическо участие*
(firm stock ecorenomic participation (share)), обществено запасово икореномическо участие* (social stock ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икореномическо участие* (stock
71

1011

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------assimilated ecorenomic participation (share)) и запасово създавано икореномическо участие* (stock gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икореномическо участие са (1) унисъзидателно запасово икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически запас), (2) съзидателно запасово икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически запас), (3) изпълнително запасово икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически запас), (4) творческо запасово икореномическо участие (същото като творчески икореномически запас), (5) работно запасово икореномическо участие (същото като работен икореномически запас), (6) сътворително запасово икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически запас). 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовото 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 съсикореномичесикореномиреномическа
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволеност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)

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]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на ИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИРУ]

ЗАПАСОВО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (stock
participation (share)) (ки) – във:
запасово икореномическо участие;
запасово инцентитално икореномическо участие;
запасово трансцентитално икореномическо участие;
запасово уницентитално икореномическо участие;
запасово центитално икореномическо участие;

ecorenomic

ЗАПАСОВО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО УСЪРДИЕ* (stock ecotechnomic
diligence) – същото като запасов трансцентитален икотехномически субтипринос и като запасова икотехномическа ценност.
ЗАПАСОВО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(stock
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически обтисубстантит, запасова
икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов
икоуниреномически субект [на субстантивностен запасов икоуниреноми76
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субект* (substantivitical stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасова икономическа обтизначимост (същото
като запасов икономически обтисубективит и запасов икономически интерес)
и запасов икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиобективит и като запасова икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness)
(икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическата
суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото икоуниреномическо обтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова
икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecounirenomic
appraisement). Запасовото икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на запасовата икоуниреномическа обтиенергия (stock
ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова икоуниреномическа обтиактивност (вж. икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икоуниреномическа обтипотенциалност (също).
Запасовото икоуниреномическо обтиучастие е обективен запасов икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим запасов икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable stock ecounirenomic
ingredient) [на обективно-изискван запасов икоуниреномически ингредиент*
(objectively-required stock ecounirenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо запасово икоуниреномическо участие* (objectivelyindispensable stock ecounirenomic participation (share)) [на обективноизисквано запасово икоуниреномическо участие* (objectively-required stock
ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален запасов икоуниреномически ингредиент* (optimal stock ecounirenomic ingredient)
[в частност оптимално запасово икоуниреномическо участие* (optimal stock
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 при77
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същите 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 запасово
икоуниреномическо участие* (individual objectively-indispensable stock
ecounirenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо запасово икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо запасово икоуниреномическо участие* (firm objectively-indispensable stock ecounirenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо запасово икоуниреномическо участие), обществено обективнонеобходимо запасово
икоуниреномическо
участие*
(social
objectively-indispensable
stock
ecounirenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо запасово икоуниреномическо участие и т.н.
Запасовото икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху дейността
на запасовия икоуниреномически субект, който формира структурата на запасовия 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 запасовото икоуниреномическо обтиучастие са: (1) запасово трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически
обтитрансцентит, същото като запасова икоуниреномическа зададеност и
като запасова икоуниреномическа заделеност), (2) запасово инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически
обтиинцентит и като запасова инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически обтицентит и като запасова центитална икоуниреномическа заделеност), (4) запасово уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически обтиуницентит и като
запасова уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасово икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално
икоуниреномическо участие)

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Запасово икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие (ИУРОУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРОУ
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]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатитно инцентитално
ИУРОУ

Сустатитно
центитално
ИУРОУ

(сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРОУ
(икоуниреномически обтизапас)
[външно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИУРОУ

Субстатно трансцентитално
ИУРОУ

Субстатно инцентитално
ИУРОУ

Субстатно
центитално
ИУРОУ

(субстатен
икоуниреномически обтиуницентит)

(субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРОУ

Запасово трансцентитално
ИУРОУ

Запасово инцентитално
ИУРОУ

Запасово центитално
ИУРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРОУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРОУ

Сустатантно
центитално
ИУРОУ

(сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРОУ]

(вид сустант
на икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икоуниреномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (stock reproductional
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено икоуниреномическо обтиучастие* (stock production ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово разменно икоуниреномическо обтиучастие* (stock
exchange ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (stock distributional ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително икоуниреномическо обтиучастие* (stock consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
стопанствено
икоуниреномическо
обтиучастие*
(stock
protoeconomizing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (stock post-production
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (stock before-consumption ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо икоуниреномическо
обтиучастие* (stock intermediationary ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (stock
business ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно
икоуниреномическо
обтиучастие*
(stock
allocative
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово
икоуниреномическо
обтиучастие*
(individual
stock
ecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (individual stock ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
запасово икоуниреномическо обтиучастие* (firm stock ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово икоуниреномическо обтиучастие* (social stock ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икоуниномическо обтиучастие* (stock
assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и запасово създавано
икоуниреномическо обтиучастие* (stock gived ecounirenomic obtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово
икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтизапас), (2) съзидателно запасово икоуниреномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икоуниреномически обтизапас), (3) изпълнително
запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтизапас), (4) творческо запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтизапас), (5) работно
запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтизапас), (6) сътворително запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтизапас). 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 запасовото 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)
(икоуниреномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
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 икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

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]

{субстатна
икоуниреномическа обтипригодност}

{запасова икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

{сустатитна
{икоуниреномиикоуниреноческа обтимическа обпригодност}
типригодност}
(вид икоунирено- (вид специфант
мически специна икоуниренофант)
мически сустит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореноми-чески
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]

{икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на икоуниреномическа
форма)

(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 (сметно) ИУРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРОУ]
{икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа
форма)

Творческо
(ползваемо)
ИУРОУ
(творчески
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

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
икоуниреноми
чески сустант)

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 състояние на цялостното същество на ИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
икоуниреномическа обтиизгодност}

{запасова икоуниреномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоунире
номически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворя-ващо) сустатитно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРОУ

Унисъзидател-но Унисъзидателно
(удовлетворя(удовлетвощо)
ващо) запасово
що сустатантно
ИУРОУ
ИУРОУ

(унисъзидателен
икоуниреномически
обтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстат)

(унисъзидателен
икоуниреномически
обтизапас)

(унисъзидателен
икоуниреномически обтисустатант)

[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 икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреноми-чески сустант)

ЗАПАСОВО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово икоуниреномическо обтиучастие;
запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие.

(stock

ЗАПАСОВО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), запасов икоуниреномически субтисубстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква запасова възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически запасов субект [на
субстантивностен запасов икоуниреномически субект* (substantivitical
stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запа88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сова икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтисубективит) и запасов икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиобективит) (вж. икоуниреномика), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness) (икоуниреномическият запас
е типична реализация на икоуниреномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото икоуниреномическо
субтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical stock ecounirenomic appraisement). Запасовото икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасовата икоуниреномическа субтиенергия (stock ecounirenomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената запасова икоуниреномическа субтиактивност (вж. икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икоуниреномическа субтипотенциалност
(също).
Запасовото икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на запасовия икоуниреномически субект, който формира структурата на запасовия 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) запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов икоуниреномически субтитрансцентит и същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като
запасова икоуниреномическа отдаденост), (2) запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов икоуниреномически субтиинцентит и като запасова икоуниреномическа феност), (3) запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов икоуниреномически субтицентит и като запасов икоуниреномически диспотант), (4) запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов икоуниреномически субтиуницентит и като запасов икоуниреномически
диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасово
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално
икоуниреномическо участие)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

ЗП инцентитално

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоунирено-мически обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоунирено-мически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтицентит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП икономическа
значимост;
ЗП икономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Запасово икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)

92

1032

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРСУ
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]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатитно инцентитално
ИУРСУ

Сустатитно
центитално
ИУРСУ

(сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРСУ
(икоуниреномически субтизапас)

Субстатно уницентитално
ИУРСУ

Субстатно трансцентитално
ИУРСУ

Субстатно инцентитално
ИУРСУ

Субстатно центитално ИУРСУ

(субстатен икоуниреномически субтиуницен-тит)

(субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

(субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

(субстатен икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на икоуниреномически
дис-позант)

Запасово уницентитално
ИУРСУ

Запасово трансцентитално
ИУРСУ

Запасово инцентитално
ИУРСУ

Запасово центитално
ИУРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно същество на
външната определеност на

[външно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на цялостната определеност на
(вид икоуниреноИУРСУ]
мическа суперс(вид суперстанта)
танта на икоуниреномически
диспозит)
[външно същество на
ИУРСУ]

ИУРСУ]
(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРСУ

Сустатантно
центитално
ИУРСУ

(сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сус(вид сустант
тант)
на икоуниреномически диспозит)

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРСУ]

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически диспозант)

Сустатантно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икоуниреномическо субтиучастие са: запасово възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (stock reproductional
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено икоуниреномическо
субтиучастие*
(stock
production
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово разменно икоуниреномическо субтиучастие* (stock exchange ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
разпределително икоуниреномическо субтиучастие* (stock distributional
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително икоуниреномическо субтиучастие* (stock consumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (stock
post-production ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (stock beforeconsumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо
икоуниреномическо
субтиучастие*
(stock
intermediationary
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес икоуниреномическо субтиучастие* (stock business ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово алокативно икоуниреномическо субтиучастие* (stock
allocative ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивиду95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ално запасово икоуниреномическо субтиучастие* (individual stock
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово икоуниреномическо субтиучастие* (firm stock ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено запасово икоуниреномическо субтиучастие*
(social stock ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икоуниреномическо субтиучастие*
(stock assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и запасово създавано икоуниреномическо субтиучастие* (stock gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово
икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтизапас), (2) съзидателно запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтизапас), (3) изпълнително запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтизапас), (4) творческо запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтизапас), (5)
работно запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен
икоуниреномически субтизапас), (6) сътворително запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтизапас). 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 запасовото икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРСУ –
икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ
(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

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
икоуниреномически субтизапас)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

[общо състояние на външното същество на
ИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{запасова икоуниреномическа субтипригод-ност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтипригодност}

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
[общо състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]
{сустатитна
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид специфант на икоуни-реномически
сустит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстат)
[общо състояние на вътрешното същество
на ИУРСУ]
{субстатна
икоуниреноми-ческа субтипригодност}
(вид специфант на икоуниреномическа
субстанция)

97

(вид специфант на икоуниреноми ческа
суперстанта)
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на икоуниреномически сустант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномически субтисустатит)

(работен икоуниреномически субтисубстат)

(работен икоуниреномически
субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външ[работно вън- но състояние на
шно състояние
цялостното
на ИУРСУ]
същество на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
{сустатитна
субтизадоволеикоуниреноност}
мическа сметна субтизадо(разновидност
во-леност}
на икоуниреномическа форма)

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
икоуниреноми-ческа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

98

{запасова икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

1038

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(пол-зваемо)
суста-титно
ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески
икоуниреномически субтисубстантит)

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески икореномиче-ски
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на ИУРСУ]

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

[творческо
вън-шно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ

{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

{сустатитна
икоуниреномическа ползвае-ма субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)
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[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]
{запасова икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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[творческо външно състоя-ние
на общото
същество на
ИУРСУ]
{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически субтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
икоуниреноми-ческа субтизадоволеност}
(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)
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{запасова икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

1040

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
икоуниреноми-ческа субтиизгодност}

{запасова икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлеряряващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтизапас)

(унисъзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[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)

ЗАПАСОВО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово икоуниреномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие.

(stock

ЗАПАСОВО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock ecounirenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент,
който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икоуниреномически
субект [на субстантивностен запасов икоуниреномически субект*
(substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасова икономическа значимост (същото като запасов икономичес102
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субективит) и запасов икотехномически принос (същото като запасов икотехномически обективит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и
общо понятие за запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов икоуниреномически субтисубстантит) и запасово икоуниреномическо
обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически обтисубстантит) (вж.
икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата запасност*
(ecounirenomic stockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация
на икоуниреномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Запасовото икоуниреномическо участие е форма на съществуване на запасовата икоуниреномическа енергия (stock ecounirenomic
energy) и отношение на признаване на приложената запасова икоуниреномическа активност (вж. икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова икоуниреномическа потенциалност (също).
Запасовото икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на
икоуниреномическия субект, който формира структурата на запасовия 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 запасовото икоуниреномическо участие са: (1) запасово трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като запасов икоуниреномически трансцентит), (2) запасово инцентитално икоуниреномическо участие (същото като запасов икоуниреномически инцентит), (3) запасово центитално икоуниреномическо участие (същото като запасов икоуниреномически центит), (4) запасово уницентитално
икоуниреномическо участие (същото като запасов икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под запасово икоуниреномическо участие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икоуниреномическо участие.
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално
икоуниреномическо участие)

ЗП трансцентитално икоуниреномиеско субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитранс-С
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

ЗП инцентитално

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтицентит
(ЗП центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на запасовото икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ЗП – запасов; 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) запасово икоуниреномическо субтиучастие (запасов икоуниреномически
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтисубстантит) и (2) запасово икоуниреномическо обтиучастие (запасов
икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ЗП икономическа
значимост;
ЗПикономически
субективит

ЗП икотехномически принос;
ЗП икотехномически обективит

ЗП икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически субстантит

ЗП икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтисубективит;
ЗП икономическа
реализираност

ЗП икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтиобективит;
ЗП икотехномическа
реализираност

ЗП икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа реализираност

ЗП икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтисубективит;
ЗП икономически
интерес

ЗП икотехномически обтипринос;
ЗП икотехномически обтиобективит;
ЗП икотехномическа
зададеност

ЗП икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтисубстантит;
ЗП икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Запасово икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ЗП – запасов;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатит)
[цялостно същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРУ
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 определеност на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИУРУ

Сустатитно
инцентитално
ИУРУ

Сустатитно
центитално
ИУРУ

(сустатитен
икоуниреномически уницентит)

(сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически инцентит)

(сустатитен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИУРУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИУРУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит на
икоуниреномически диспозант)
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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
ИУРУ

Субстатно уницентитално
ИУРУ

Субстатно трансцентитално
ИУРУ

Субстатно инцентитално
ИУРУ

(икоуниреномически субстат)

(субстатен икоуниреномически уницентит)

(субстатен икоуниреномически
трансцентит)

(субстатен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИУРУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозант)

Запасово
ИУРУ

Запасово уницентитално
ИУРУ

Запасово трансцентитално
ИУРУ

Запасово инцентитално
ИУРУ

Запасово центитално ИУРУ

(икоуниреномически запас)

(запасов икоуниреномически
уницентит)

(запасов икоуниреномически
трансцентит)

(запасов икоуниреномически
инцентит)

(запасов икоуниреномически центит)

[външно същество на
ИУРУ]

[външно същество на цялостна-та определеност на ИУРУ]

[външно същество на вътрешна-та определеност на ИУРУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРУ]

(вид суперстанта на икоуниреномическа същност)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозант)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид суперстанта на икоуниреномически
диспозит)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРУ

Сустатантно
центитално
ИУРУ

(сустатантен
икоуниреномически уницентит)

(сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически инцентит)

(сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИУРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРУ]

(вид сустант
на икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреноми-ческо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото икоуниреномическо участие са: запасово възпроизводствено икоуниреномическо участие* (stock reproductional ecounirenomic
participation (share)), запасово производствено икоуниреномическо участие*
(stock production ecounirenomic participation (share)), запасово разменно икоуниреномическо участие* (stock exchange ecounirenomic participation (share)),
запасово разпределително икоуниреномическо участие* (stock distributional
ecounirenomic participation (share)), запасово потребително икоуниреномическо участие* (stock consumption ecounirenomic participation (share)), запасово стопанствено икоуниреномическо участие* (stock protoeconomizing
ecounirenomic participation (share)), запасово следпроизводствено икоуниреномическо участие* (stock post-production ecounirenomic participation (share)),
запасово предипотребително икоуниреномическо участие* (stock beforeconsumption ecounirenomic participation (share)), запасово посредническо икоуниреномическо участие* (stock inter-mediationary ecounirenomic participation
(share)), запасово бизнес икоуниреномическо участие* (stock business
ecounirenomic participation (share)), запасово алокативно икоуниреномическо
участие* (stock allocative ecounirenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово икоуниреномическо участие* (individual stock ecounirenomic participation (share)), фирмено запасово икоуниреномическо участие*
(firm stock ecounirenomic participation (share)), обществено запасово
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо участие* (social stock ecounirenomic participation (share))
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово усвоявано икоуниреномическо участие* (stock
assimilated ecounirenomic participation (share)) и запасово създавано икоуниреномическо участие* (stock gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно запасово икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически запас), (2) съзидателно запасово икоуниреномическо участие (същото като съзидателен икоуниреномически запас), (3) изпълнително запасово икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен икоуниреномически запас), (4)
творческо запасово икоуниреномическо участие (същото като творчески икоуниреномически запас), (5) работно запасово икоуниреномическо участие
(същото като работен икоуниреномически запас), (6) сътворително запасово
икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически
запас). 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на запасовото 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
икоуниреномически запас)

(сътворителен
икоуниреномически
сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

{запасова
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант на икоуниреномически
сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфант на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 икоуниреномичес-ки запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИУРУ]

[работно вън- [работно външшно състояние но състояние на
на външното
общото същессъщество на
тво на
ИУРУ]
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
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) ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРУ

(творчески
икоуниреномически сустатит)

(творчески икоуниреномически
субстат)

(творчески
икоуниреномически запас)

(творчески икоуниреномически 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]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{запасова
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
{икоуниреномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИУРУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

(изпълнителен
икоуниреномически запас)

(изпълнителен
икоуниреномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[външно състояние на външното същество на ИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запа-сово ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
икоуниреномически запас)

(съзидателен
икоуниреномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно
състояние на
вън-шното
същест-во на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа изгодност}

{субстатна
икоуниреномическа игодноност}

{запасова
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

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 удовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова
{сустатантна
икоунирено- икоуниреномимическа удов- ческа удовлетлетвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ЗАПАСОВО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (stock ecounirenomic
participation (share)) (ки) – във:
запасово икоуниреномическо участие;
запасово инцентитално икоуниреномическо участие;
запасово трансцентитално икоуниреномическо участие;
запасово уницентитално икоуниреномическо участие;
запасово центитално икоуниреномическо участие.
ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически обтиинцентит, запасова инцентитална икокореномическа заделеност, (*) – запасов инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов
икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномичес114
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субект* (substantivitical stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от запасова инцентитална икономическа обтизначимост (същото
като запасов икономически обтиинцентит) и запасов инцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за запасово инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за запасова инцентитална икономическа обтизначимост и
запасов инцентитален икотехномически обтипринос) и запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където запасовата инцентитална икономическа обтизначимост е запасова икономическа оценка на запасовия инцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness)
(икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото инцентитално икокореномическо обтиучастие е запасов икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
запасова оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективносубстантивностна запасова икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical stock ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото инцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата инцентитална икокореномическа обтиенергия (stock
incentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
запасова инцентитална икокореномическа обтиактивност (вж. запасова
инцентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
запасова инцентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото
икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално икоуниреномическо участие)

ЗП инцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически инцентит
(ЗП инцентитално икокореномическо участие)

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

ЗП инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиинцентит
(ЗП икокореномическа феност)

ЗП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиинцентит

ЗП нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(ЗП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икокореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(stock production incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock exchange
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock consumption
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock protoeconomizing
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock post-production
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock beforeconsumption incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово бизнес
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock business incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock allocative incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual stock incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено запасово инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (firm stock incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social stock incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (stock incentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и запасово инцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (stock incentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking stock incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически обтизапас* (unimaking
incentital ecocorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (making stock incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален
икокореномически обтизапас* (making incentital ecocorenomic obtistock)], (3)
изпълнително запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary stock incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен инцентитален икокореномически обтизапас*
(implementationary incentital ecocorenomic obtistock)], (4) творческо запасово
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative stock incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически обтизапас* (creative incentital ecocorenomic
obtistock)], (5) работно запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working stock incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като работен инцентитален икокореномически обтизапас*
(working incentital ecocorenomic obtistock)], (6) сътворително запасово
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing stock incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически обтизапас* (performing incentital ecocorenomic
obtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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
номически
номически об- номически обобтисубстат;
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
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически
субтиинцентит, запасова икокореномическа феност, (*) – запасов инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова инцентитална икономическа субтизначимост (същото
като запасов икономически субтиинцентит) и запасов инцентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за запасово инцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за запасова инцентитална икономическа субтизначимост
и запасовинцентитален икотехномически субтипринос) и запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности], където запасовата инцентитална икономическа субтизначимост е запасова икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икокореномическата
субтизапасност*
(ecocorenomic
subtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото инцентитално икокореномическо субтиучастие е запасов
икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна запасова икокореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical stock ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Запасовото инцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасовата инцентитална икокореномическа субтиенергия (stock incentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова инцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. запасова инцентитална икокореномическа субтидейност). Тя е
кинестично опредметена запасова инцентитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална
икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално икоуниреномическо участие)

ЗП инцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически инцентит
(ЗП инцентитално икокореномическо участие)

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

ЗП инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиинцентит
(ЗП икокореномическа феност)

ЗП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиинцентит

ЗП нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(ЗП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(stock production incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock exchange
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock distributional
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock postproduction incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock
before-consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(stock intermediationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock
business incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock allocative
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual
stock incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm stock incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (social stock incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (stock incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово инцентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (stock incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking stock incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икокореномически субтизапас*
(unimaking incentital ecocorenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making stock incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически субтизапас* (making incentital ecocorenomic
subtistock)], (3) изпълнително запасово инцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary
stock
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален
икокореномически субтизапас* (implementationary incentital ecocorenomic
subtistock)], (4) творческо запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative stock incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески инцентитален икокореномически субтизапас*
(creative incentital ecocorenomic subtistock)], (5) работно запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (working stock incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически субтизапас* (working incentital ecocorenomic
subtistock)], (6) сътворително запасово инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (performing stock incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически
субтизапас* (performing incentital ecocorenomic subtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИКРСУ – 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 инценти-тална
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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 състоя-ние
на външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(stock incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически инцентит, (*) – запасов
инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект
[на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical
stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова ин136
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икономическа значимост (същото като запасов икономически инцентит) и запасов инцентитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически инцентит) (както и общо понятие за запасово инцентитално икореномическо участие (в т.ч. за запасова инцентитална икономическа значимост и запасов инцентитален икотехномически принос) и запасово
инцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата инцентитална
икономическа значимост е запасова икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата запасност* (ecocorenomic stockness) (икокореномическият
запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за запасово
инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически субтиинцентит и като запасова икокореномическа феност) и
запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като запасов
икокореномически обтиинцентит и като запасова инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Запасовото инцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на запасовата инцентитална
икокореномическа енергия (stock incentital ecocorenomic energy) и отношение
на признаване на приложената запасова инцентитална икокореномическа
активност (вж. запасова инцентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икокореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икокореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП инцентитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреноми-чески инцентит
(ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП инцентитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически инцентит
(ЗП икокореномическо участие)

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

ЗП инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

ЗП инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиинцентит
(ЗП икокореномическа феност)

ЗП инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
ЗП икореномически обтиинцентит
(ЗП инцентитатална икореномическа заделеност)

ЗП инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореноми-чески обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икокореномическа
заделеност)

ЗП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие (запасов икокореномически субтиинцентит) и (2) запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие (запасов икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икокореномическо участие са: запасово
възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (stock
reproductional incentital ecocorenomic participation (share)), запасово производствено инцентитално икокореномическо участие* (stock production
incentital ecocorenomic participation (share)), запасово разменно инцентитално икокореномическо участие* (stock exchange incentital ecocorenomic
participation (share)), запасово разпределително инцентитално икокореномическо участие* (stock distributional incentital ecocorenomic participation
(share)), запасово потребително инцентитално икокореномическо участие* (stock consumption incentital ecocorenomic participation (share)), запасово
стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (stock
protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)), запасово следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (stock postproduction incentital ecocorenomic participation (share)), запасово предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (stock beforeconsumption incentital ecocorenomic participation (share)), запасово посредническо инцентитално икокореномическо участие* (stock intermediationary
incentital ecocorenomic participation (share)), запасово бизнес инцентитално
икокореномическо участие* (stock business incentital ecocorenomic participation (share)), запасово алокативно инцентитално икокореномическо участие* (stock allocative incentital ecocorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икокореномическо участие*
(individual stock incentital ecocorenomic participation (share)), фирмено запасово
инцентитално икокореномическо участие* (firm stock incentital
ecocorenomic participation (share)), обществено запасово инцентитално икокореномическо участие* (social stock incentital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (stock incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и запа-
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сово инцентитално създавано икокореномическо участие* (stock incentital
gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно
запасово инцентитално икокореномическо участие* (unimaking stock
incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически запас* (unimaking incentital ecocorenomic
stock)], (2) съзидателно запасово инцентитално икокореномическо участие* (making stock incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
съзидателен инцентитален икокореномически запас* (making incentital
ecocorenomic stock)], (3) изпълнително запасово инцентитално икокореномическо участие* (implementationary stock incentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически запас* (implementationary incentital ecocorenomic stock)], (4) творческо запасово
инцентитално икокореномическо участие* (creative stock incentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален
икокореномически запас* (creative incentital ecocorenomic stock)], (5) работно
запасово инцентитално икокореномическо участие* (working stock
incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален иккоореномически запас* (working incentital ecocorenomic stock)], (6)
сътворително запасово инцентитално икокореномическо участие*
(performing stock incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически запас* (performing incentital
ecocorenomic stock)]. 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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
кореномически
субстанция)
сустит)
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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 инценти-тална
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)

ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), запасов икореномически обтиинцентит,
запасова инцентитална икореномическа заделеност, (*) – запасов инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект*
(substantivitical stock ecorenomic subject)] във икореномическото възпроиз147
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство; общо понятие за запасова инцентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтиинцентит и като запасов инцентитален икономически интерес) и запасов инцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиинцентит и като
запасова инцентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтизапасност* (ecorenomic
obtistockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е обективно отражение
на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical stock ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване
на запасовата инцентитална икореномическа обтиенергия (stock incentital
ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова
инцентитална икореномическа обтиактивност (вж. запасова инцентитална
икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП инцентитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
инцентит
(ЗП инцентитално
икономическо
участие;
ЗП инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

ЗП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ЗП икотехномически субтиинцентит
(СБ икотехномическа феност)

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на запасовото инцентиталното икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие са (1) запасова инцентитална икономическа обтизначимост (запасов икономически
обтиинцентит) и (2) запасов инцентитален икотехномически обтипринос
(запасов икотехномически обтиинцентит).
Запасовата инцентитална икономическа обтизначимост и запасовият инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на запасовото
инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или запасова инцентитална
икономическа обтизначимост, или запасов инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват запасов инцентитален дялов икореномически обтидиспозат
(stock incentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото запасово инцентитално икореномическо обтиучастие е запасов инцентитален дялов икореномически обтидиспозант (stock incentital
partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовия инцентитален дялов икореномически
обтидиспозант tobpardis (на запасовото икореномическо обтиучастие) е, че
двете му разновидности в лицето на запасовата инцентитална икономическа
обтизначимост tobpardis и запасовия инцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на запасовия инцентитален дялов икореномически обтидиспозат запасовата
инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова инцентитална икономическа оценка* (stock
incentital economic estimatе) на запасовия инцентитален 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 запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномически обтипринос (total stock incentital
economic estimatе of the stock incentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномически обтипринос (average stock incentital economic
estimatе of the stock incentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия
инцентитален икотехномически обтипринос (marginal stock incentital
economic estimatе of the stock incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(stock reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
производствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock
production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разменно
инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock exchange incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock distributional incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock consumption incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock protoeconomizing incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock post-production incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock before-consumption incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock intermediationary incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово бизнес инцентитално икореномическо
обтиучастие*
(stock
business
incentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно инцентитално икореномическо обтиучастие* (stock allocative incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икорено151
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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо обтиучастие* (individual stock incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (social stock
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (stock incentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
запасово инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (stock
incentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически обтизапас* (unimaking incentital
ecorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (making stock incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтизапас* (making incentital ecorenomic obtistock)], (3) изпълнително запасово
инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary stock
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
инцентитален икореномически обтизапас* (implementationary incentital
ecorenomic obtistock)], (4) творческо запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative stock incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически обтизапас* (creative incentital ecorenomic obtistock)], (5) работно запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (working stock incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически обтизапас* (working incentital ecorenomic obtistock)], (6) сътворително запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing
stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически обтизапас* (performing incentital
ecorenomic obtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – 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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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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
инцентитален
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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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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)

ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически субтиинцентит, запасова икореномическа феност, (*) – запасов инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на
субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
запасова инцентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически субтиинцентит и като запасова икономическа феност) и запасов инцентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиинцентит и като запасова икотехномическа феност);
една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтизапасност*
(ecorenomic subtistockness) (икореномическият запас е типична реализация на
икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото инцентитално икореномическо субтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна
запасова
икореномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото инцентитално икореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на запасовата инцентитална икореномическа субтиенергия
(stock incentital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова инцентитална икореномическа субтиактивност (вж. запасова инцентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото
икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП инцентитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
инцентит
(ЗП инцентитално
икономическо
участие;
ЗП инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на запасовото инцентитално икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 запасовото инцентитално икореномическо субтиучастие са (1) запасова инцентитална икономическа субтизначимост (запасов икономически
субтиинцентит) и (2) запасов инцентитален икотехномически субтипринос
(запасов икотехномически субтиинцентит).
Запасовата инцентитална икономическа субтизначимост и запасовият инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на запасовото
инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или запасова инцентитална икономическа субтизначимост, или запасов инцентитален икотехномически
субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват запасов инцентитален дялов икореномически субтидиспозат
(stock incentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото запасово инцентитално икореномическо субтиучастие е запасов инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (stock incentital
partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовия инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на запасовото икореномическо субтиучастие) е,
че двете му разновидности в лицето на запасовата инцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и запасовия инцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на запасовия инцентитален дялов икореномически субтидиспозат
запасовата инцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е запасова инцентитална икономическа оценка* (stock incentital economic estimatе) на запасовия инцентитален 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 запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномически субтипринос (total stock incentital
economic estimatе of the stock incentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномически субтипринос (average stock incentital
economic estimatе of the stock incentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия
инцентитален икотехномически субтипринос (marginal stock incentital
economic estimatе of the stock incentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икореномическо субтиучастие са: запасово възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(stock reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock
production incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock exchange incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock distributional incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock consumption incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock post-production incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock before-consumption
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо
инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock intermediationary
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock business incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно инцентитално икореномическо субтиучастие* (stock allocative incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икорено163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо субтиучастие* (individual stock incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm stock incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (social stock
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (stock incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
запасово инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (stock
incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
stock incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически субтизапас* (unimaking incentital
ecorenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (making stock incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически субтизапас* (making incentital ecorenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary stock
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
инцентитален икореномически субтизапас* (implementationary incentital
ecorenomic subtistock)], (4) творческо запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative stock incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически субтизапас* (creative incentital ecorenomic subtistock)], (5) работно запасово инцентитално икореномическо субтиучастие* (working stock incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически субтизапас* (working incentital ecorenomic subtistock)],
(6) сътворително запасово инцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing stock incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като сътворителен инцентитален икореномически субтизапас* (performing incentital ecorenomic subtistock)]. 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 запасовото инцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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)

ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(stock incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически инцентит, (*) – запасов инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
запасова инцентитална икономическа значимост (същото като запасов икономически инцентит) и запасов инцентитален икотехномически принос (съ171
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като запасов икотехномически инцентит), както и общо понятие за запасово инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като запасов
икореномически субтиинцентит и същото като запасова икореномическа феност) и запасово инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като
запасов икореномически обтиинцентит и като запасова инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на
икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият
запас е типична реализация на икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото инцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на запасовата инцентитална
икореномическа енергия (stock incentital ecorenomic energy) и отношение на
признаване на приложената запасова инцентитална икореномическа активност (вж. запасова инцентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икореномическа
потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото
икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

ЗП инцентитал-но
икореномическо
участие;
ЗП икореномически
инцентит
(ЗП инцентитално
икореномическо
участие;
ЗП икореномическо
участие)

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

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

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

ЗП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икономическа заделеност;

ЗП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ЗП икотехномически обтиинцентит
(ЗП инцентитал-на
икотехномическа
заделеност;
ЗП инцентитална
икотехномическа
зададеност;
ЗП икотехномическа зададеност)

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

ЗП инцентитален
икономически интерес;
ЗП икономически
интерес)

Фиг. 1. Запасово инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото инцентитално икореномическо участие са (1) запасова
инцентитална икономическа значимост (запасов икономически инцентит) и
(2) запасов инцентитален икотехномически принос (запасов икотехномически
инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) запасово инцентитално икореномическо субтиучастие (запасов икореномически субтиинцентит) и (2) запасово инцентитално икореномическо обтиучастие (запасов икореномически обтиинцентит).
Запасовата инцентитална икономическа значимост и запасовият инцентитален икотехномически принос като разновидности на запасовото инцентитално икореномическо участие (то е или запасова инцентитална икономическа
значимост, или запасов инцентитален икотехномически принос, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов инцентитален дялов икореномически диспозат (stock incentital partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото запасово инцентитално икореномическо участие е запасов инцентитален дялов икореномически диспозант (stock incentital partitionary ecorenomic disposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовия инцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото
участие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата инцентитална
икономическа значимост tpardis и запасовия инцентитален икотехномически
принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на
запасовия инцентиталения дялов икореномически диспозат запасовата инцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова инцентитална икономическа оценка* (stock incentital
economic estimatе) на запасовия инцентитални 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 запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномически принос (total stock incentital economic
estimatе of the stock incentital ecotechnomic contribution),
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis
atpardis =
tpardis
е средната запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия инцентитален икотехномически принос (average stock incentital economic
estimatе of the stock incentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната запасова инцентитална икономическа оценка на запасовия
инцентитален икотехномически принос (marginal stock incentital economic
estimatе of the stock incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икореномическо участие са: запасово
възпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (stock
reproductional incentital ecorenomic participation (share)), запасово производствено инцентитално икореномическо участие* (stock production incentital
ecorenomic participation (share)), запасово разменно инцентитално икореномическо участие* (stock exchange incentital ecorenomic participation (share)),
запасово разпределително инцентитално икореномическо участие* (stock
distributional incentital ecorenomic participation (share)), запасово потребително инцентитално икореномическо участие* (stock consumption incentital
ecorenomic participation (share)), запасово стопанствено инцентитално икореномическо участие* (stock protoecono-mizing incentital ecorenomic
participation (share)), запасово следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (stock post-production incentital ecorenomic participation
(share)), запасово предипотребително инцентитално икореномическо
участие* (stock before-consumption incentital ecorenomic participation (share)),
запасово посредническо инцентитално икореномическо участие* (stock
intermediationary incentital ecorenomic participation (share)), запасово бизнес
инцентитално икореномическо участие* (stock business incentital ecorenomic
participation (share)), запасово алокативно инцентитално икореномическо
участие* (stock allocative incentital ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икореномическо участие*
(individual stock incentital ecorenomic participation (share)), фирмено запасово
инцентитално икореномическо участие* (firm stock incentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), обществено запасово инцентитално икореномическо
участие* (social stock incentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икореномическо участие* (stock incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и запасово
инцентитално създавано икореномическо участие* (stock incentital gived
ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно
запасово инцентитално икореномическо участие* (unimaking stock
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически запас* (unimaking incentital ecorenomic stock)],
(2) съзидателно запасово инцентитално икореномическо участие* (making
stock incentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически запас* (making incentital ecorenomic stock)], (3)
изпълнително запасово инцентитално икореномическо участие* (implementationary stock incentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически запас* (implementationary
incentital ecorenomic stock)], (4) творческо запасово инцентитално икореномическо участие* (creative stock incentital ecorenomic participation (share))
[същото като творчески инцентитален икореномически запас* (creative
incentital ecorenomic stock)], (5) работно запасово инцентитално икореномическо участие* (working stock incentital ecorenomic participation (share))
[същото като работен инцентитален икореномически запас* (working
incentital ecorenomic stock)], (6) сътворително запасово инцентитално икореномическо участие* (performing stock incentital ecorenomic participation
(share)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически запас*
(performing incentital ecorenomic stock)]. 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИРУ – 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически обтиинцентит, запасова инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) –
запасов инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно
равнище като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
запасов икоуниреномически субект [на субстантивностен запасов икоуниреномически субект* (substantivitical stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасова инцентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтиинцентит и като запасов инцентитален икономически интерес) и запасов инцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиинцентит и
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като запасова инцентитална икотехномическа зададеност), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова
оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективносубстантивностна запасова икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical stock ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата инцентитална икоуниреномическа обтиенергия (stock
incentital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
запасова инцентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. запасова
инцентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова инцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена запасова инцентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото
икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП нцентитален
икотехномически
принос;
ЗП икотехномически инцентит
(ЗП инцентитално
икотехномическо
участие;
ЗП инцентитален
икотехномически
принос)

ЗП инцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

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

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock production incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock
exchange incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock distributional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock
consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock
protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(stock post-production incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock before-consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock intermediationary incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock business incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock
allocative incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(individual stock incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm stock
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social stock incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (stock incentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и запасово инцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (stock incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking stock incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас*
(unimaking incentital ecounirenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас* (making incentital ecounirenomic
obtistock)], (3) изпълнително запасово инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
stock
incentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически обтизапас* (implementationary incentital ecounirenomic
obtistock)], (4) творческо запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative stock incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески инцентитален икоуниреномически обтизапас*
(creative incentital ecounirenomic obtistock)], (5) работно запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working stock incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически обтизапас* (working incentital ecounirenomic
obtistock)], (6) сътворително запасово инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (performing stock incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически
обтизапас* (performing incentital ecounirenomic obtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИУРОУ – 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

ЗАПАСОВО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (stock incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов
икоуниреномически субтиинцентит, запасова икоуниреномическа феност,
(*) – запасов инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
феноменно равнище като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на запасов икоуниреномически субект [на субстантивностен
запасов икоуниреномически субект* (substantivitical stock ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасова инцентитална
икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически
194

1134

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като запасов икономически субтиинцентит и като запасова икономическа феност) и запасов инцентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиинцентит и като запасово икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтизапасност*
(ecounirenomic subtistockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical stock ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Запасовото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасовата инцентитална икоуниреномическа субтиенергия (stock incentital ecounirenomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова инцентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. запасова инцентитална
икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова
инцентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена запасова инцентитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).

195

1135

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо участие;ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално икоуниреномическо участие)

ЗП- инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ЗП икономически
субтиинцентит
(ЗП- икономическа
феност)

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

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

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

ЗП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиинцентит
(ЗП инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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)

196

1136

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
запасово възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock exchange incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово разпределително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock distributional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(stock consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(stock protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock post-production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock before-consumption incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(stock
intermediationary
incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (stock business incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock allocative incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual stock incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm stock incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social stock incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (stock incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово инцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (stock incentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking stock incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас*
(unimaking incentital ecounirenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making stock incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас* (making incentital ecounirenomic
subtistock)], (3) изпълнително запасово инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (implementationary stock incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субтизапас* (implementationary incentital ecounirenomic subtistock)], (4)
творческо запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative stock incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като творчески инцентитален икоуниреномически субтизапас* (creative
incentital ecounirenomic subtistock)], (5) работно запасово инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (working stock incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически субтизапас* (working incentital ecounirenomic subtistock)], (6)
сътворително запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing stock incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като сътворителен инцентитален икоуниреномически субтизапас*
(performing incentital ecounirenomic subtistock)]. 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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до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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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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 състоя-ние
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(stock incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически инцентит, (*) – запасов
инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икоуниреномически субект
[на субстантивностен запасов икоуниреномически субект* (substantivitical
stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасова инцентитална икономическа значимост (същото като запасов икономически инцентит) и запасов инцентитален икотехномически принос (същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като запасов икотехномически инцентит), взети в тяхното цялостно единство,
както и общо понятие за запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов икоуниреномически субтиинцентит и същото
като запасова икоуниреномическа феност) и запасов инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически обтиинцентит и като запасова инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж.
икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
запасност* (ecounirenomic stockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовото инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на запасовата инцентитална икоуниреномическа енергия (stock incentital ecounirenomic energy) и отношение на
признаване на приложената запасова инцентитална икоуниреномическа
активност (вж. запасова инцентитална икоуниреномическа дейност). Тя е
кинестично опредметена запасова инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова инцентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
запасовото икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ЗП инцентитален
икотехномически
принос;

ЗП инцентитално

ЗП икотехномически инцентит
(ЗП инцентитално
икотехномическо
участие;
ЗП икотехномически
принос)

икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически инцентит
(ЗП инцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиинцентит
(ЗП икоуниреномическа феност)

ЗП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ЗП икономически
обтиинцентит
(ЗП инцентитална
икономическа заделеност;

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

ЗП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитБансцентит
(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

ЗП инцентитален
икономически интерес;
ЗП икономически
интерес)

Фиг. 1. Запасово инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 общностния икореномически статут разновидности на запасовото инцентитално икоуниреномическо участие са (1) запасово инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие (запасов икоуниреномически субтиинцентит) и (2) запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото инцентитално икоуниреномическо участие са: запасово възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (stock
reproductional incentital ecounirenomic participation (share)), запасово производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (stock production
incentital ecounirenomic participation (share)), запасово разменно инцентитално икоуниреномическо участие* (stock exchange incentital ecounirenomic
participation (share)), запасово разпределително инцентитално икоуниреномическо участие* (stock distributional incentital ecounirenomic participation
(share)), запасово потребително инцентитално икоуниреномическо участие* (stock consumption incentital ecounirenomic participation (share)), запасово
стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие* (stock
protoeconomizing incentital ecounirenomic participation (share)), запасово следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (stock postproduction incentital ecounirenomic participation (share)), запасово предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (stock beforeconsumption incentital ecounirenomic participation (share)), запасово посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (stock intermediationary
incentital ecounirenomic participation (share)), запасово бизнес инцентитално
икоуниреномическо участие* (stock business incentital ecounirenomic
participation (share)), запасово алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (stock allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово инцентитално икоуниреномическо
участие* (individual stock incentital ecounirenomic participation (share)), фирмено запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (firm stock
incentital ecounirenomic participation (share)), обществено запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (social stock incentital ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово инцентитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (stock incentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и запа208
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File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сово инцентитално създавано икоуниреномическо участие* (stock incentital
gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото инцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно
запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking stock
incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас* (unimaking incentital ecounirenomic
stock)], (2) съзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (making stock incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
съзидателен инцентитален икоуниреномически запас* (making incentital
ecounirenomic stock)], (3) изпълнително запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary stock incentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически запас* (implementationary incentital ecounirenomic stock)], (4) творческо запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (creative stock
incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически запас* (creative incentital ecounirenomic stock)],
(5) работно запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (working
stock incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически запас* (working incentital ecounirenomic
stock)], (6) сътворително запасово инцентитално икоуниреномическо
участие* (performing stock incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически запас*
(performing incentital ecounirenomic stock)]. 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – 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)

210

1150

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ
(сътворителен
инцентит-ален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически сус-татит;

(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)

[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
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

211

1151

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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) сустатитно ИЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

{инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

{сустатитна
инцентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ЗАПАСОВО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО ИНЦЕНТИТАЛНО 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)
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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

АЗБУЧЕН РЕЧНИК
ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически
обтитрансцентит, запасова трансцентитална икокореномическа заделеност, (*) – запасов трансцентитален икокореномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова трансцентитална икономическа
обтизначимост (същото като запасов икономически обтитрансцентит и като
запасов икономически интерес) и запасов трансцентитален икотехномически
обтипринос (същото като запасов икотехномически обтитрансцентит и като
запасова икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за запасово
трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за запасова трансцентитална икономическа обтизначимост и запасов трансцентитален икотехномически обтипринос) и запасово трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост
е запасова икономическа оценка на запасовя трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икокореномическо обтиучастие е запасов икокореномически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективносубстантивностна запасова икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical stock ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икокореномическа обтиенергия
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(stock transcentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икокореномическа обтиактивност
(вж. запасова трансцентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална
икокореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икокореномическо обтиучастие (наред със запасовото уницентитално икокореномическо обтиучастие, запасовото центитално икокореномическо обтиучастие и запасовото
инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под
запасово икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира запасовото
трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП трансцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икокореномическо
участие;
ЗП икокореномическо участие)

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

ЗП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтитрансцентит
(ЗП икокореномическа ценностност;
ЗП икокореномическа отдаденост)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

ЗП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореноми-чески обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ЗП икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икокореномическо обтиучастие са:
запасово възпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock reproductional transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (stock production transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock exchange transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock distributional transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово потребително трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (stock consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово стопанствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(stock
protoeconomizing
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (stock post-production transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock beforeconsumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock
intermediationary transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock
business transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (stock
allocative transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(individual stock transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm stock
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (social stock
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (absolute
stock transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative stock
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (labourly-determinate stock transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено запасово
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physically-determinate
stock transcentital ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (stock transcentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и запасово трансцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (stock transcentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking stock transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтизапас*
(unimaking transcentital ecocorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making stock
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически обтизапас* (making transcentital
ecocorenomic obtistock)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary stock transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически обтизапас* (implementationary transcentital
ecocorenomic obtistock)], (4) творческо запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative stock transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически обтизапас* (creative transcentital ecocorenomic obtistock)], (5)
работно запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(working stock transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен трансцентитален икокореномически обтизапас* (working
transcentital ecocorenomic obtistock)], (6) сътворително запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing stock transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икокореномически обтизапас* (performing transcentital
ecocorenomic obtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие едновре-
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------менно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 субссустит)
танция)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

11

1167

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически
субтитрансцентит, запасова икокореномическа ценностност, запасова
икокореномическа отдаденост, (*) – запасов трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект
13
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical
stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтитрансцентит и като запасова икономическа ценност) и запасов
трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтитрансцентит и като запасово икотехномическо усърдие)
(както и общо понятие за запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за запасова трансцентитална икономическа субтизначимост
и запасовтрансцентитален икотехномически субтипринос) и запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където запасовата трансцентитална икономическа субтизначимост е запасова икономическа оценка на запасовя трансцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите
на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтизапасност* (ecocorenomic
subtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икокореномическо субтиучастие е запасов икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова икокореномическа
оценка* (subjectively-substantivitical stock ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икокореномическа субтиенергия (stock transcentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. запасова трансцентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална
икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
запасова трансцентитална икокореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икокореномическо субтиучастие (наред със запасовото уницентитално икокореномическо субтиучастие, запасовото центитално икокореномическо субтиучастие и запасовото инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е посочено
14
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------друго, под запасово икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП трансцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икокореномическо
участие;
ЗП икокореномическо участие)

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

ЗП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтитрансцентит
(ЗП икокореномическа ценностност;
ЗП икокореномическа отдаденост)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит

ЗП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтитрансцентит

(ЗП трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ЗП икоуниреноми-ческа заделеност)

(ЗП трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ЗП икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock reproductional transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово производствено трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (stock production transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock exchange transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock distributional transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(stock
consumption
transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock postproduction transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(stock
before-consumption
transcentital ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)), запасово посредническо трансцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(stock
intermediationary
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock business transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (stock allocative transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual stock transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm stock transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social stock transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (absolute
stock transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (relative
17
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stock transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (labourly-determinate stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(physically-determinate stock transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (stock transcentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово трансцентитално създавано икокореномическо
субтиучастие* (stock transcentital gived ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking stock transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтизапас*
(unimaking transcentital ecocorenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтизапас* (making
transcentital ecocorenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субтизапас* (implementationary
transcentital ecocorenomic subtistock)], (4) творческо запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative stock transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален
икокореномически
субтизапас*
(creative
transcentital
ecocorenomic subtistock)], (5) работно запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working stock transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически субтизапас* (working transcentital ecocorenomic subtistock)],
(6) сътворително запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing stock transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икокореноми18
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтизапас* (performing transcentital ecocorenomic subtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото 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)

20

1176

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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
сустит)
субстанция)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 субтисус-татант;

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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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
икокореномичес-ки 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 субтитранс-центит)

[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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 субсмически сусмическа суперномически
танция)
тант)
станта)
сустит)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock transcentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), запасов икокореномически трансцентит,
(*) – запасов трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото
възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа ди26
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зюнкция) от запасова трансцентитална икономическа значимост (същото като запасов икономически трансцентит) и запасов трансцентитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически трансцентит) (както и общо понятие за запасово трансцентитално икореномическо участие (в
т.ч. за запасова трансцентитална икономическа значимост и запасов трансцентитален икотехномически принос) и запасово трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата трансцентитална икономическа значимост е запасова икономическа оценка на запасовя трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата запасност* (ecocorenomic stockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически субтитрансцентит и като запасова икокореномическа отдаденост) и запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото
като запасов икокореномически обтитрансцентит и като запасова трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Запасовото
трансцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икокореномическа енергия (stock transcentital
ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова
трансцентитална икокореномическа активност (вж. запасова трансцентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова
трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икокореномическа потенциалност
(също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икокореномическо участие (наред със запасовото уницентитално икокореномическо участие, запасовото центитално икокореномическо участие и запасовото инцентитално
икокореномическо участие). Ако не е посочено друго, под запасово икокореномическо участие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално
икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП трансцентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икокореномическо
участие;
ЗП икокореномическо участие)

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

ЗП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтитрансцентит
(ЗП икокореномическа ценностност;
ЗП икокореномическа отдаденост)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит

ЗП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореноми-чески обтитрансцентит

(ЗП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

(ЗП трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ЗП икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие (запасов икокореномически субтитрансцентит) и (2) запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие (запасов икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икокореномическо участие са: запасово възпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие*
(stock reproductional transcentital ecocorenomic participation (share)), запасово
производствено трансцентитално икокореномическо участие* (stock
production transcentital ecocorenomic participation (share)), запасово разменно
трансцентитално икокореномическо участие* (stock exchange transcentital
ecocorenomic participation (share)), запасово разпределително трансцентитално икокореномическо участие* (stock distributional transcentital
ecocorenomic participation (share)), запасово потребително трансцентитално икокореномическо участие* (stock consumption transcentital ecocorenomic
participation (share)), запасово стопанствено трансцентитално икокореномическо участие* (stock protoeconomizing transcentital ecocorenomic
participation (share)), запасово следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие* (stock post-production transcentital ecocorenomic
participation (share)), запасово предипотребително трансцентитално икокореномическо участие* (stock before-consumption transcentital ecocorenomic
participation (share)), запасово посредническо трансцентитално икокореномическо участие* (stock intermediationary transcentital ecocorenomic participation (share)), запасово бизнес трансцентитално икокореномическо
участие* (stock business transcentital ecocorenomic participation (share)), запасово алокативно трансцентитално икокореномическо участие* (stock
allocative transcentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икокореномическо участие* (individual
stock transcentital ecocorenomic participation (share)), фирмено запасово трансцентитално икокореномическо участие* (firm stock transcentital
ecocorenomic participation (share)), обществено запасово трансцентитално
икокореномическо участие* (social stock transcentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икокореномическо участие* (absolute stock
transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително запасово тран29
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сцентитално икокореномическо участие* (relative stock transcentital
ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икокореномическо участие* (labourly-determinate stock transcentital ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено запасово трансцентитално икокореномическо участие* (physically-determinate stock transcentital ecocorenomic
participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (stock transcentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и запасово трансцентитално създавано икокореномическо участие* (stock
transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking
stock transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически запас* (unimaking transcentital
ecocorenomic stock)], (2) съзидателно запасово трансцентитално икокореномическо участие* (making stock transcentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически запас* (making transcentital ecocorenomic stock)], (3) изпълнително запасово
трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary stock
transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен
трансцентитален икокореномически запас* (implementationary transcentital
ecocorenomic stock)], (4) творческо запасово трансцентитално икокореномическо участие* (creative stock transcentital ecocorenomic participation (share))
[същото като творчески трансцентитален икокореномически запас*
(creative transcentital ecocorenomic stock)], (5) работно запасово трансцентитално икокореномическо участие* (working stock transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален
иккоореномически запас* (working transcentital ecocorenomic stock)], (6) сътворително запасово трансцентитално икокореномическо участие*
(performing stock transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен трансцентитален икокореномически запас* (performing
transcentital ecocorenomic stock)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновре-
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------менно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото 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 субскореномически
танция)
сустит)
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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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
ряващо) запаряващо) 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
тант)
сустит)
станта)
субстанция)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически обтитрансцентит, запасова трансцентитална икореномическа заделеност, (*) –
запасов трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно
равнище като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock ecorenomic subject)] във икореномическо38
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то възпроизводство; общо понятие за запасова трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтитрансцентит
и като запасов трансцентитален икономически интерес) и запасов трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтитрансцентит и като запасова трансцентитална икотехномическа
задаеност); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо
обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтизапасност* (ecorenomic obtistockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова икореномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement) на
същностно равнище. Запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икореномическа обтиенергия (stock transcentital ecorenomic obtienergy) и отношение
на признаване на приложената запасова трансцентитална икореномическа
обтиактивност (вж. запасова трансцентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо обтиучастие (наред със запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие,
запасовото центитално икореномическо обтиучастие и запасовото инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под запасово икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

ЗП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ЗП икономически
обтитрансцентит
(ЗП трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
ЗП трансцентитален
икономически интерес;
ЗП икономически
интерес)

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на запасовото трансцентиталното
икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
запасова трансцентитална икономическа обтизначимост (запасов икономически обтитрансцентит) и (2) запасов трансцентитален икотехномически
обтипринос (запасов икотехномически обтитрансцентит).
Запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост и запасовят
трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или запасова трансцентитална икономическа обтизначимост, или запасов трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват запасов трансцентитален дялов икореномически
обтидиспозат (stock transcentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие е запасов трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант (stock transcentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовя трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на запасовото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата
трансцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и запасовя трансцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на запасовя трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат запасовата трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова трансцентитална икономическа оценка* (stock transcentital economic estimatе) на
запасовя 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 запасова трансцентитална икономическа оценка на
запасовя трансцентитален икотехномически обтипринос (total stock
transcentital economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic
obticontribution),
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната запасова трансцентитална икономическа оценка на запасовя
трансцентитален икотехномически обтипринос (average stock transcentital
economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната запасова трансцентитална икономическа оценка на запасовя трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal stock
transcentital economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово производствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock production transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock
exchange transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock distributional transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock
consumption transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock
protoeconomizing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
следпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(stock post-production transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock before-consumption transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово посредническо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock intermediationary transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово бизнес трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock business transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (stock
allocative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(individual stock transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (firm stock
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social stock transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute stock
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително запасово
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative stock transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate stock transcentital ecorenomic
obtiparticipation
(obtishare))
и
физическо-определено
запасово
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (physically-determinate
stock transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (stock transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и запасово трансцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (stock transcentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking stock transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икореномически обтизапас*
(unimaking transcentital ecorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making stock transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически обтизапас* (making transcentital ecorenomic
obtistock)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (implementationary stock transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически
обтизапас* (implementationary transcentital ecorenomic obtistock)], (4) творческо запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative
stock transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като твор43
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески трансцентитален икореномически обтизапас* (creative transcentital
ecorenomic obtistock)], (5) работно запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working stock transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически обтизапас* (working transcentital ecorenomic obtistock)], (6) сътворително запасово
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing stock
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически обтизапас* (performing transcentital
ecorenomic obtistock)]. 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически субтитрансцентит, запасова икореномическа ценностност, запасова икореномическа отдаденост, (*) – запасов трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за запасова
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтитрансцентит и като запасова икономическа ценност) и запасов трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов
икотехномически субтитрансцентит и като запасово икотехномическо усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтизапасност* (ecorenomic subtistockness) (икореномическият запас е типична
реализация на икореномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икореномическо
субтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement) на
същностно равнище. Запасовото трансцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икореномическа субтиенергия (stock transcentital ecorenomic subtienergy) и отношение
на признаване на приложената запасова трансцентитална икореномическа
субтиактивност (вж. запасова трансцентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова
трансцентитална икореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо субтиучастие (наред със запасовото уницентитално икореномическо субтиучастие,
запасовото центитално икореномическо субтиучастие и запасовото инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под запасово икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира запасовото
трансцентитално икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на запасовото трансцентитално
икореномическо участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
запасова трансцентитална икономическа субтизначимост (запасов икономически субтитрансцентит) и (2) запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос (запасов икотехномически субтитрансцентит).
Запасовата трансцентитална икономическа субтизначимост и запасовят
трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на запасовото трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или запасова
трансцентитална икономическа субтизначимост, или запасов трансцентитален
икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (stock transcentital partitionary ecorenomic subtidisposate)
(вид икореномически диспозат), а самото запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие е запасов трансцентитален дялов икореномически
субтидиспозант (stock transcentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовя трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на запасовото икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на
запасовата трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и
запасовя трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на запасовя трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат запасовата трансцентитална
икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова трансцентитална икономическа оценка* (stock transcentital
economic estimatе) на запасовя 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 запасова трансцентитална икономическа оценка на
запасовя трансцентитален икотехномически субтипринос (total stock
transcentital economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic
subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната запасова трансцентитална икономическа оценка на запасовя
трансцентитален икотехномически субтипринос (average stock transcentital economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic subticontribution) и

mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната запасова трансцентитална икономическа оценка на запасовя трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal stock
transcentital economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо субтиучастие са:
запасово възпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (stock reproductional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово производствено трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (stock production transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (stock exchange transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово разпределително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (stock distributional transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (stock consumption transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово стопанствено трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(stock protoeconomizing transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (stock post-production transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (stock before-consumption transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (stock intermediationary transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (stock business transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно трансцентитално ико55
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо субтиучастие* (stock allocative transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (individual stock transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (firm stock transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (social stock transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute stock
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително запасово
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative stock transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната
икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourly-determinate stock transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено запасово
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (physically-determinate
stock transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (stock transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово трансцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (stock transcentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking stock transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтизапас*
(unimaking transcentital ecorenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making stock
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически субтизапас* (making transcentital
ecorenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary stock transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически субтизапас* (implementationary transcentital ecorenomic sub56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtistock)], (4) творческо запасово трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (creative stock transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически
субтизапас* (creative transcentital ecorenomic subtistock)], (5) работно запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working stock
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
трансцентитален икореномически субтизапас* (working transcentital
ecorenomic subtistock)], (6) сътворително запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing stock transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икореномически субтизапас* (performing transcentital ecorenomic subtistock)].
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 запасовото 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 икореномичес-ка
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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 трансцентитал-ен 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 вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномическа суперсческа субстантанта)
ция)

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(stock transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически трансцентит, (*) – запасов
трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на
субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
запасова трансцентитална икономическа значимост (същото като запасов
икономически трансцентит) и запасов трансцентитален икотехномически
64

1220

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------принос (същото като запасов икотехномически трансцентит), както и общо
понятие за запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като запасов икореномически субтитрансцентит и същото като запасова
икореномическа ценностност и като запасова икореномическа отдаденост) и
запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтитрансцентит и като запасова трансцентитална
икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
трансцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическата суперстанта) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на запасовата
трансцентитална икореномическа енергия (stock transcentital ecorenomic
energy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икореномическа активност (вж. запасова трансцентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова
трансцентитална икореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо участие
(наред със запасовото уницентитално икореномическо участие, запасовото
центитално икореномическо участие и запасовото инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под запасово икореномическо
участие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

ЗП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ЗП икореномически
субтитрансцентит

(ЗП икореномическа ценностност;
ЗП икореномическа отдаденост)

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

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

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо участие са (1) запасова трансцентитална икономическа значимост (запасов икономически
трансцентит) и (2) запасов трансцентитален икотехномически принос (запасов икотехномически трансцентит), а според общностния икореномически
статут негови разновидности са (1) запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие (запасов икореномически субтитрансцентит) и (2) запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие (запасов икореномически обтитрансцентит).
Запасовата трансцентитална икономическа значимост и запасовят трансцентитален икотехномически принос като разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо участие (то е или запасова трансцентитална икономическа значимост, или запасов трансцентитален икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов трансцентитален дялов икореномически диспозат (stock transcentital
partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото запасово трансцентитално икореномическо участие е запасов трансцентитален дялов икореномически диспозант (stock transcentital partitionary
ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовя трансцентитален дялов икореномически диспозант
tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето
на запасовата трансцентитална икономическа значимост tpardis и запасовя
трансцентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на запасовя трансцентиталения дялов икореномически диспозат запасовата трансцентитална икономическа значимост
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова трансцентитална икономическа оценка* (stock transcentital economic estimatе) на запасовя 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 запасова трансцентитална икономическа оценка на за-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пасовя трансцентитален икотехномически принос (total stock transcentital
economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната запасова трансцентитална икономическа оценка на запасовя
трансцентитален икотехномически принос (average stock transcentital
economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната запасова трансцентитална икономическа оценка на запасовя трансцентитален икотехномически принос (marginal stock transcentital
economic estimatе of the stock transcentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икореномическо участие са: запасово
възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (stock
reproductional transcentital ecorenomic participation (share)), запасово производствено трансцентитално икореномическо участие* (stock production
transcentital ecorenomic participation (share)), запасово разменно трансцентитално икореномическо участие* (stock exchange transcentital ecorenomic
participation (share)), запасово разпределително трансцентитално икореномическо участие* (stock distributional transcentital ecorenomic participation
(share)), запасово потребително трансцентитално икореномическо участие* (stock consumption transcentital ecorenomic participation (share)), запасово
стопанствено трансцентитално икореномическо участие* (stock
protoecono-mizing transcentital ecorenomic participation (share)), запасово следпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (stock postproduction transcentital ecorenomic participation (share)), запасово предипотребително трансцентитално икореномическо участие* (stock beforeconsumption transcentital ecorenomic participation (share)), запасово посредническо трансцентитално икореномическо участие* (stock intermediationary
transcentital ecorenomic participation (share)), запасово бизнес трансцентитално икореномическо участие* (stock business transcentital ecorenomic
participation (share)), запасово алокативно трансцентитално икореномическо участие* (stock allocative transcentital ecorenomic participation (share)) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икореномическо
участие* (individual stock transcentital ecorenomic participation (share)), фирмено запасово трансцентитално икореномическо участие* (firm stock
transcentital ecorenomic participation (share)), обществено запасово трансцентитално икореномическо участие* (social stock transcentital ecorenomic
participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икореномическо участие* (absolute stock
transcentital ecorenomic participation (share)) и относително запасово трансцентитално икореномическо участие* (relative stock transcentital ecorenomic
participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икореномическо участие*
(labourly-determinate stock transcentital ecorenomic participation (share)) и физическо-определено запасово трансцентитално икореномическо участие*
(physically-determinate stock transcentital ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икореномическо
участие* (stock transcentital assimilated ecorenomic participation (share)) и запасово трансцентитално създавано икореномическо участие* (stock
transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икореномическо участие* (unimaking stock
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икореномически запас* (unimaking transcentital
ecorenomic stock)], (2) съзидателно запасово трансцентитално икореномическо участие* (making stock transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически запас* (making
transcentital ecorenomic stock)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икореномическо участие* (implementationary stock transcentital ecorenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически запас* (implementationary transcentital ecorenomic stock)], (4) творческо запасово трансцентитално икореномическо участие* (creative stock
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икореномически запас* (creative transcentital ecorenomic stock)],
(5) работно запасово трансцентитално икореномическо участие* (working
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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stock transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален икореномически запас* (working transcentital ecorenomic
stock)], (6) сътворително запасово трансцентитално икореномическо
участие* (performing stock transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически запас*
(performing transcentital ecorenomic stock)]. 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 запасовото 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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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

76

1232

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически
обтитрансцентит, запасова трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – запасов трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икоуниреномически субект [на субстантивностен
запасов икоуниреномически субект* (substantivitical stock ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасова трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтитрансцентит и като запасов трансцентитален икономически интерес) и
77
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтитрансцентит и като запасова трансцентитална
икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една
от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness) (икоуниреномическият запас е типична
реализация на икоуниреномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му
на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно
равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова
икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Запасовото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата трансцентитална
икоуниреномическа
обтиенергия
(stock
transcentital
ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. запасова
трансцентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икоуниреномическо обтиучастие (наред със запасовото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, запасовото центитално икоуниреномическо обтиучастие и запасовото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е посочено
друго, под запасово икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

но икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

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

ЗП трансцентитал-

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
запасово възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово производствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock production transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock exchange transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово разпределително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock distributional transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock consumption transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock protoeconomizing transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock post-production
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock
before-consumption transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock intermediationary transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово бизнес трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock business transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово алокативно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(stock allocative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (absolute
stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative
stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), а според фактор80
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (labourly-determinate stock
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено
запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (physicallydeterminate stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (stock transcentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и запасово трансцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (stock transcentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтизапас*
(unimaking transcentital ecounirenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (making transcentital
ecounirenomic obtistock)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary stock transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (implementationary transcentital
ecounirenomic obtistock)], (4) творческо запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative stock transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (creative transcentital ecounirenomic obtistock)], (5)
работно запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working stock transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (working
transcentital ecounirenomic obtistock)], (6) сътворително запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing stock transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (performing transcentital
ecounirenomic obtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновре81
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------менно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически субтитрансцентит, запасова икоуниреномическа ценностност, запасова икоуниреномическа отдаденост, (*) – запасов трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икоуниреномически
субект [на субстантивностен запасов икоуниреномически субект*
(substantivitical stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпро89

1245

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводство; запасова трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтитрансцентит и като запасова икономическа ценност) и запасов трансцентитален икотехномически субтипринос
(същото като запасов икотехномически субтитрансцентит и като запасово
икотехномическо усърдие), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness) (икоуниреномическият запас е типична
реализация на икоуниреномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно
равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
stock
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасовата трансцентитална икоуниреномическа субтиенергия (stock
transcentital ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икоуниреномическа субтиактивност
(вж. запасова трансцентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална
икоуниреномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икоуниреномическо субтиучастие (наред със запасовото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, запасовото центитално икоуниреномическо субтиучастие и запасовото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако не е посочено
друго, под запасово икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг.
1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

но икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтитрансцентит
(ЗП икотехномическа ценностност;
ЗП икотехномическо
усърдие)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

ЗП трансцентитал-

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
запасово възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock reproductional transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово производствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock production transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock exchange transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (stock distributional transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock consumption
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock
protoeconomizing transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock post-production transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock before-consumption transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (stock intermediationary transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock business transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock allocative transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (absolute
stock transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (relative
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stock transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (labourly-determinate stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(physically-determinate stock transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (stock transcentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово трансцентитално създавано икоуниреномическо
субтиучастие* (stock transcentital gived ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking stock transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (unimaking transcentital ecounirenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (making
transcentital ecounirenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален
икоуниреномически
субтизапас*
(implementationary transcentital ecounirenomic subtistock)], (4) творческо запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (creative transcentital
ecounirenomic subtistock)], (5) работно запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working stock transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (working transcentital ecounirenomic subtistock)],
(6) сътворително запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing stock transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреноми-
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтизапас* (performing transcentital ecounirenomic subtistock)]. 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 субтисустатит;

(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)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)

100

1256

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)

ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock transcentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически трансцентит,
(*) – запасов трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икоуниреномически субект [на субстантивностен запасов икоуниреномически
субект* (substantivitical stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасова трансцентитална икономическа значимост
(същото като запасов икономически трансцентит) и запасов трансцентита101
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен икотехномически принос (същото като запасов икотехномически трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов
икоуниреномически субтитрансцентит и същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасова икоуниреномическа отдаденост) и запасов трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически обтитрансцентит и като запасова трансцентитална
икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата запасност* (ecounirenomic
stockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическата суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на
съществуване на запасовата трансцентитална икоуниреномическа енергия
(stock transcentital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова трансцентитална икоуниреномическа активност (вж. запасова трансцентитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова трансцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена запасова трансцентитална икоуниреномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икоуниреномическо
участие (наред със запасовото уницентитално икоуниреномическо участие,
запасовото центитално икоуниреномическо участие и запасовото инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено друго, под запасово
икоуниреномическо участие обикновено се подразбира запасовото трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ЗП трансцентитална икономическа значимост;
ЗП икономически
трансцентит
(ЗП трансцентитално икономическо участие;
ЗП икономическа
значимост)

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

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

ЗП трансцентитален икотехномически принос;

ЗП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномическо участие)

ЗП икотехномически трансцентит
(ЗП трансцентитално
икотехномическо
участие;
ЗП икотехномически
принос)

ЗП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ЗП икотехномически субтитрансцентит

(ЗП икотехномическа ценностност;
ЗП икотехномическо усърдие)

ЗП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтитрансцентит
(ЗП икоуниреномическа ценностност;
ЗП икоуниреномическа отдаденост)

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

ЗП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтитрансцентит
(ЗП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ЗП икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовото трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (запасов икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото трансцентитално икоуниреномическо участие са: запасово възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие*
(stock reproductional transcentital ecounirenomic participation (share)), запасово
производствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock
production transcentital ecounirenomic participation (share)), запасово разменно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock exchange transcentital
ecounirenomic participation (share)), запасово разпределително трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock distributional transcentital
ecounirenomic participation (share)), запасово потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock consumption transcentital
ecounirenomic participation (share)), запасово стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock protoeconomizing transcentital
ecounirenomic participation (share)), запасово следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock post-production transcentital
ecounirenomic participation (share)), запасово предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock before-consumption transcentital
ecounirenomic participation (share)), запасово посредническо трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock intermediationary transcentital
ecounirenomic participation (share)), запасово бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock business transcentital ecounirenomic
participation (share)), запасово алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие* (stock allocative transcentital ecounirenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (individual stock transcentital ecounirenomic participation
(share)), фирмено запасово трансцентитално икоуниреномическо участие*
(firm stock transcentital ecounirenomic participation (share)), обществено запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (social stock transcentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute stock
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative stock transcentital
ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourly-determinate stock transcentital ecounirenomic
participation (share)) и физическо-определено запасово трансцентитално
икоуниреномическо участие* (physically-determinate stock transcentital
ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (stock transcentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
запасово трансцентитално създавано икоуниреномическо участие* (stock
transcentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking
stock transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически запас* (unimaking transcentital
ecounirenomic stock)], (2) съзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (making stock transcentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически
запас* (making transcentital ecounirenomic stock)], (3) изпълнително запасово
трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary stock
transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас* (implementationary transcentital
ecounirenomic stock)], (4) творческо запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative stock transcentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически запас* (creative transcentital ecounirenomic stock)], (5) работно запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (working stock transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален
икоуниреномически запас* (working transcentital ecounirenomic stock)], (6)
сътворително запасово трансцентитално икоуниреномическо участие*
(performing stock transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
сътворителен трансцентитален икоуниреномически запас* (performing
transcentital ecounirenomic stock)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо)
сустатитно
ТЦИУРУ
(творчески

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(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)

творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномичес-ка суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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
удовлетво(видреност}
специфит

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

на икоуниреномически сустит)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически обтиуницентит, запасова уницентитална икокореномическа заделеност, (*) –
запасов уницентитален икокореномически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект*
(substantivitical stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие и запа113
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сово инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното
цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова уницентитална икономическа обтизначимост (същото
като запасов икономически обтиуницентит) и запасов уницентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиуницентит) (както и общо понятие за запасово уницентитално икореномическо
обтиучастие (в т.ч. и за запасова уницентитална икономическа обтизначимост и запасов уницентитален икотехномически обтипринос) и запасово
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата уницентитална икономическа обтизначимост е запасова икономическа оценка на запасовия уницентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтизапасност* (ecocorenomic
obtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икокореномическо обтиучастие е запасов
икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка,
т.е. е обективно-субстантивностна запасова икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical stock ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на запасовата уницентитална икокореномическа обтиенергия (stock unicentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената запасова уницентитална икокореномическа обтиактивност
(вж. запасова уницентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икокореномическа обтиактивност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
запасовото икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномически уницентит

ЗП уницентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически уницентит

(ЗП уницентитално
икоуниреномическо участие)

(ЗП уницентитално
икокореномическо
участие)

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиуницентит
(ЗП икоуниреномически диспотит)

ЗП уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиуницентит

ЗП унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ЗП икореномически обтиуницентит

ЗП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиуницентит
(ЗП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ЗП унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтиуни-центит

(ЗП уницентитална
икореномическа
заделеност)

(ЗП икокореномически диспотит)

(ЗП уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икокореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово производствено уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(stock production unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock exchange
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock distributional
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock protoeconomizing
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock postproduction unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock
before-consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock
intermediationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock business
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (stock allocative unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual stock unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено запасово уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (firm stock unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (stock unicentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и запасово уницентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (stock unicentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икокореномически обтизапас*
(unimaking unicentital ecocorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making stock unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически обтизапас* (making unicentital ecocorenomic
obtistock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary
stock
unicentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтизапас* (implementationary unicentital ecocorenomic
obtistock)], (4) творческо запасово уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически обтизапас* (creative unicentital ecocorenomic obtistock)], (5) работно запасово
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working stock unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически обтизапас* (working unicentital ecocorenomic
obtistock)], (6) сътворително запасово уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (performing stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически
обтизапас* (performing unicentital ecocorenomic obtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИКРОУ – 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)

119

1275

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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
реномически
номически об- номически обобтисубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
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)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически
субтиуницентит, запасова икокореномическа феност, (*) – запасов уницентитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на
субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; запасово
124

1280

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитално икокореномическо субтиучастие и запасово инцентитално
икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова
уницентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтиуницентит) и запасов уницентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиуницентит) (както и
общо понятие за запасово уницентитално икореномическо субтиучастие [в
т.ч. и за запасова уницентитална икономическа субтизначимост и запасовуницентитален икотехномически субтипринос) и запасово уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където запасовата уницентитална икономическа субтизначимост е запасова икономическа оценка на запасовия уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икокореномическата
субтизапасност*
(ecocorenomic
subtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икокореномическо субтиучастие е запасов
икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна запасова икокореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical stock ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Запасовото уницентитално икокореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на запасовата уницентитална икокореномическа
субтиенергия (stock unicentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената запасова уницентитална икокореномическа
субтиактивност (вж. запасова уницентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова
уницентитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на запасовото икокореномическо субтиучастие (вж.
фиг. 1).

125

1281

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

ЗП унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ЗП икореномически обтиуницентит
(ЗП уницентитална
икореномическа
заделеност)

ЗП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномически уницентит

ЗП уницентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически уницентит

(ЗП уницентитално
икоуниреномическо участие)

(ЗП уницентитално
икокореномическо
участие)

ЗП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиуницентит
(ЗП икоуниреномически диспотит)

ЗП уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиуницентит

ЗП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиуницентит
(ЗП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ЗП унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтиуни-центит

(ЗП икокореномически диспотит)

(ЗП уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (stock reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово производствено уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (stock production unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (stock exchange unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (stock distributional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(stock consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(stock protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (stock post-production unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (stock before-consumption unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (stock intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (stock business unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (stock allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (individual stock unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (firm stock unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (social stock unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (stock unicentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово уницентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (stock unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икокореномически субтизапас*
(unimaking unicentital ecocorenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making stock unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически субтизапас* (making unicentital ecocorenomic
subtistock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (implementationary stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически субтизапас* (implementationary unicentital ecocorenomic subtistock)], (4)
творческо запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(creative stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като творчески уницентитален икокореномически субтизапас* (creative
unicentital ecocorenomic subtistock)], (5) работно запасово уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (working stock unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически субтизапас* (working unicentital ecocorenomic subtistock)], (6)
сътворително запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като сътворителен уницентитален икокореномически субтизапас*
(performing unicentital ecocorenomic subtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(stock unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически уницентит, (*) – запасов
уницентитален икокореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен
запасов икокореномически субект* (substantivitical stock ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; запасово трансцентитално икокореномическо участие и запасово инцентитално икокореномическо
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от запасова уницентитална икономическа значимост (същото като запасов икономически уницентит) и запасов
уницентитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически уницентит) (както и общо понятие за запасово уницентитално икореномическо участие (в т.ч. за запасова уницентитална икономическа значимост и запасов уницентитален икотехномически принос) и запасово уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където запасовата уницентитална икономическа значимост е запасова икономическа оценка на запасовия уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата запасност* (ecocorenomic stockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за запасово
уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като запасов икокореномически субтиуницентит и като запасова икокореномическа феност) и
запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като запасов икокореномически обтиуницентит и като запасова уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Запасовото уницентитално
икокореномическо участие е форма на съществуване на запасовата уницентитална икокореномическа енергия (stock unicentital ecocorenomic energy) и
отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икокореномическа активност (вж. запасова уницентитална икокореномическа
дейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икокореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на запасовото икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически уницентит
(ЗП уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиуницентит
(ЗП икоуниреномически диспотит)

ЗП унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ЗП икореномически обтиуни-центит
(ЗП уницентитална
икореномическа
заделеност)

ЗП уницентитално икокореномическо участие;
ЗП икокореномически уницентит
(ЗП уницентитално
икокореномическо
участие)

ЗП уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтиуницентит
(ЗП икокореномически диспотит)

ЗП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиуницентит
(ЗП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СБ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиуни-центит
(СБ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Запасово уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира
като съответния неподчертан текст)

137

1293

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие (запасов икокореномически субтиуницентит) и (2) запасово уницентитално икокореномическо
обтиучастие (запасов икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икокореномическо участие са: запасово възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (stock
reproductional unicentital ecocorenomic participation (share)), запасово производствено уницентитално икокореномическо участие* (stock production
unicentital ecocorenomic participation (share)), запасово разменно уницентитално икокореномическо участие* (stock exchange unicentital ecocorenomic
participation (share)), запасово разпределително уницентитално икокореномическо участие* (stock distributional unicentital ecocorenomic participation
(share)), запасово потребително уницентитално икокореномическо участие* (stock consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), запасово
стопанствено уницентитално икокореномическо участие* (stock
protoeconomizing unicentital ecocorenomic participation (share)), запасово следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (stock postproduction unicentital ecocorenomic participation (share)), запасово предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (stock beforeconsumption unicentital ecocorenomic participation (share)), запасово посредническо уницентитално икокореномическо участие* (stock intermediationary
unicentital ecocorenomic participation (share)), запасово бизнес уницентитално
икокореномическо участие* (stock business unicentital ecocorenomic
participation (share)), запасово алокативно уницентитално икокореномическо участие* (stock allocative unicentital ecocorenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово уницентитално икокореномическо
участие* (individual stock unicentital ecocorenomic participation (share)), фирмено запасово уницентитално икокореномическо участие* (firm stock
unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено запасово уницентитално икокореномическо участие* (social stock unicentital ecocorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икокореномическо
участие* (stock unicentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и за-
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пасово уницентитално създавано икокореномическо участие* (stock
unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно
запасово уницентитално икокореномическо участие* (unimaking stock
unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
уницентитален
икокореномически
запас*
(unimaking
unicentital
ecocorenomic stock)], (2) съзидателно запасово уницентитално икокореномическо участие* (making stock unicentital ecocorenomic participation (share))
[същото като съзидателен уницентитален икокореномически запас*
(making unicentital ecocorenomic stock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икокореномическо участие* (implementationary stock unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически запас* (implementationary unicentital ecocorenomic
stock)], (4) творческо запасово уницентитално икокореномическо участие*
(creative stock unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икокореномически запас* (creative unicentital
ecocorenomic stock)], (5) работно запасово уницентитално икокореномическо участие* (working stock unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален иккоореномически запас* (working
unicentital ecocorenomic stock)], (6) сътворително запасово уницентитално
икокореномическо участие* (performing stock unicentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически запас* (performing unicentital ecocorenomic stock)]. 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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
сустит)
субстанция)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

(съзидателен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

(съзидателен
(съзидателен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически обтиуницентит, запасова уницентитална икореномическа заделеност, (*) – запасов
уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на
субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; запасово транс146
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо обтиучастие и запасово инцентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за запасова уницентитална икономическа обтизначимост (същото като
запасов икономически обтиуницентит и като запасов уницентитален икономически интерес) и запасов уницентитален икотехномически обтипринос
(същото като запасов икотехномически обтиуницентит и като запасова уницентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтизапасност* (ecorenomic obtistockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическия суперстанта)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие е запасов икореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка
на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективносубстантивностна запасова икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical stock ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване
на запасовата уницентитална икореномическа обтиенергия (stock
unicentital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
запасова уницентитална икореномическа обтиактивност (вж. запасова
уницентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
запасова уницентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

ЗП уницентитал.на икономическа субтизначимост;
ЗП икономически
субтиуницентит
(ЗП икономически
диспотит)

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

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

ЗП уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
ЗП икономически
обтиуницентит
(ЗП уницентитална
икономическа заделеност;
ЗП уницентитален
икономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Запасово уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на запасовото уницентиталното икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие са (1) запасова уницентитална икономическа обтизначимост (запасов икономически
обтиуницентит) и (2) запасов уницентитален икотехномически обтипринос
(запасов икотехномически обтиуницентит).
Запасовата уницентитална икономическа обтизначимост и запасовият
уницентитален икотехномически обтипринос като разновидности на запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие (то е или запасова уницентитална икономическа обтизначимост, или запасов уницентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като
двойка образуват запасов уницентитален дялов икореномически обтидиспозат (stock unicentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото запасово уницентитално икореномическо обтиучастие е запасов уницентитален дялов икореномически обтидиспозант (stock
unicentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовия уницентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на запасовото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата уницентитална
икономическа обтизначимост tobpardis и запасовия уницентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на запасовия уницентитален дялов икореномически обтидиспозат запасовата уницентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е запасова уницентитална икономическа
оценка* (stock unicentital economic estimatе) на запасовия уницентитален 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 запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия уницентитален икотехномически обтипринос (total stock unicentital
economic estimatе of the stock unicentital ecotechnomic obticontribution),
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия
уницентитален икотехномически обтипринос (average stock unicentital economic estimatе of the stock unicentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия
уницентитален икотехномически обтипринос (marginal stock unicentital
economic estimatе of the stock unicentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие*
(stock reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock
production unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително
уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock distributional
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително
уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock consumption
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено
уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock protoeconomizing
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock post-production
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock beforeconsumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock
intermediationary unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock business
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно уницентитално икореномическо обтиучастие* (stock allocative unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual stock unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено запасово уницентитално
икореномическо обтиучастие* (firm stock unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (social stock unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (stock unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
запасово уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (stock
unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
stock unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически обтизапас* (unimaking unicentital
ecorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (making stock unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически обтизапас* (making unicentital ecorenomic obtistock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary stock
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
уницентитален икореномически обтизапас* (implementationary unicentital
ecorenomic obtistock)], (4) творческо запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative stock unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически обтизапас* (creative unicentital ecorenomic obtistock)], (5) работно запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (working stock unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален
икореномически обтизапас* (working unicentital ecorenomic obtistock)], (6)
сътворително запасово уницентитално икореномическо обтиучастие*
(performing stock unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически обтизапас* (performing
unicentital ecorenomic obtistock)]. 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.
151

1307

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 униценти-тална
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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до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически субтиуницентит, запасова икореномическа феност, (*) – запасов уницентитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; запасово трансцентитално
икореномическо субтиучастие и запасово инцентитално икореномическо
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за запасова уницентитална икономическа субтизначимост (същото като запасов
икономически субтиуницентит и като запасова икономическа феност) и запасов уницентитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтиуницентит и като запасова икотехномическа феност);
една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтизапасност*
(ecorenomic subtistockness) (икореномическият запас е типична реализация на
икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икореномическо субтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна
запасова
икореномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото уницентитално икореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на запасовата уницентитална икореномическа субтиенергия
(stock unicentital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икореномическа субтиактивност (вж. запасова уницентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икореномическа
субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП уницентитална икономическа
значимост;
ЗП икономически
уницентит
(ЗП уницентитално
икономическо
участие;
ЗП уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на запасовото уницентитално икореномическо
участие (ЗП – запасов; 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 запасовото уницентитално икореномическо субтиучастие са (1)
запасова уницентитална икономическа субтизначимост (запасов икономически субтиуницентит) и (2) запасов уницентитален икотехномически субтипринос (запасов икотехномически субтиуницентит).
Запасовата уницентитална икономическа субтизначимост и запасовият
уницентитален икотехномически субтипринос като разновидности на запасовото уницентиталното икореномическо субтиучастие (то е или запасова уницентитална икономическа субтизначимост, или запасов уницентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват запасов уницентитален дялов икореномически
субтидиспозат (stock unicentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото запасово уницентитално икореномическо
субтиучастие е запасов уницентитален дялов икореномически субтидиспозант (stock unicentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на запасовия уницентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на запасовото икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата
уницентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и запасовия уницентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на запасовия уницентитален дялов икореномически субтидиспозат запасовата уницентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова уницентитална икономическа оценка* (stock unicentital economic estimatе) на
запасовия уницентитален 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 запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия уницентитален икотехномически субтипринос (total stock unicentital economic estimatе of the stock unicentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия
уницентитален икотехномически субтипринос (average stock unicentital
economic estimatе of the stock unicentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия
уницентитален икотехномически субтипринос (marginal stock unicentital
economic estimatе of the stock unicentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икореномическо субтиучастие са: запасово възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(stock reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(stock production unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock exchange
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително
уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock distributional
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително
уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено
уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock post-production
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock beforeconsumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock
intermediationary unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock business
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (stock allocative unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual stock unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово уницентитално
икореномическо субтиучастие* (firm stock unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (social stock unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (stock unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово уницентитално създавано икореномическо
субтиучастие* (stock unicentital gived ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субтизапас* (unimaking
unicentital ecorenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово уницентитално
икореномическо субтиучастие* (making stock unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически субтизапас* (making unicentital ecorenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен уницентитален икореномически субтизапас*
(implementationary unicentital ecorenomic subtistock)], (4) творческо запасово
уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative stock unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически субтизапас* (creative unicentital ecorenomic
subtistock)], (5) работно запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (working stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен уницентитален икореномически субтизапас*
(working unicentital ecorenomic subtistock)], (6) сътворително запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing stock unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически субтизапас* (performing unicentital ecorenomic
subtistock)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според цен-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – 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) съ[цялостно

субстатен икореномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

щество на
УЦИРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

[външно същество на
УЦИРСУ]

сустатитен
икореномически
субтиуницен[общотит)
понятие

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

170

1326

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(stock unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически уницентит, (*) – запасов
уницентитален икореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock ecorenomic subject)] във
икореномическото възпроизводство; запасово трансцентитално икореномическо участие и запасово инцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за запасова уницентитална
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа значимост (същото като запасов икономически уницентит) и
запасов уницентитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически уницентит), както и общо понятие за запасово уницентитално
икореномическо субтиучастие (същото като запасов икореномически субтиуницентит и същото като запасова икореномическа феност) и запасово уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтиуницентит и като запасова уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на уницентиталното
икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икореномическо
участие е форма на съществуване на запасовата уницентитална икореномическа енергия (stock unicentital ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икореномическа активност
(вж. запасова уницентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена запасова уницентитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото
икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ЗП уницентитална икономическа
значимост;
ЗП икономически
уницентит
(ЗП уницентитално
икономическо
участие;
ЗП уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 запасовото уницентитално икореномическо участие са (1) запасова уницентитална икономическа значимост (запасов икономически уницентит) и (2) запасов уницентитален икотехномически принос (запасов икотехномически уницентит), а според общностния икореномически статут негови
разновидности са (1) запасово уницентитално икореномическо субтиучастие
(запасов икореномически субтиуницентит) и (2) запасово уницентитално
икореномическо обтиучастие (запасов икореномически обтиуницентит).
Запасовата уницентитална икономическа значимост и запасовият уницентитален икотехномически принос като разновидности на запасовото уницентитално икореномическо участие (то е или запасова уницентитална икономическа значимост, или запасов уницентитален икотехномически принос, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов
уницентитален дялов икореномически диспозат (stock unicentital
partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото запасово уницентитално икореномическо участие е запасов уницентитален дялов икореномически диспозант (stock unicentital partitionary ecorenomic
disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на
запасовия уницентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата
уницентитална икономическа значимост tpardis и запасовия уницентитален
икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на запасовия уницентиталения дялов икореномически диспозат запасовата уницентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е запасова уницентитална икономическа оценка* (stock unicentital economic estimatе) на запасовия уницентитални 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 запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия уницентитален икотехномически принос (total stock unicentital economic
estimatе of the stock unicentital ecotechnomic contribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis
atpardis =
tpardis
е средната запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия
уницентитален икотехномически принос (average stock unicentital economic
estimatе of the stock unicentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната запасова уницентитална икономическа оценка на запасовия
уницентитален икотехномически принос (marginal stock unicentital economic
estimatе of the stock unicentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икореномическо участие са: запасово
възпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (stock
reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), запасово производствено уницентитално икореномическо участие* (stock production unicentital
ecorenomic participation (share)), запасово разменно уницентитално икореномическо участие* (stock exchange unicentital ecorenomic participation
(share)), запасово разпределително уницентитално икореномическо участие* (stock distributional unicentital ecorenomic participation (share)), запасово
потребително
уницентитално
икореномическо
участие*
(stock
consumption unicentital ecorenomic participation (share)), запасово стопанствено уницентитално икореномическо участие* (stock protoecono-mizing
unicentital ecorenomic participation (share)), запасово следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (stock post-production unicentital
ecorenomic participation (share)), запасово предипотребително уницентитално икореномическо участие* (stock before-consumption unicentital
ecorenomic participation (share)), запасово посредническо уницентитално
икореномическо участие* (stock intermediationary unicentital ecorenomic
participation (share)), запасово бизнес уницентитално икореномическо участие* (stock business unicentital ecorenomic participation (share)), запасово алокативно уницентитално икореномическо участие* (stock allocative
unicentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово уницентитално икореномическо участие* (individual stock unicentital
ecorenomic participation (share)), фирмено запасово уницентитално икорено175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо участие* (firm stock unicentital ecorenomic participation (share)), обществено запасово уницентитално икореномическо участие* (social stock
unicentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икореномическо участие* (stock unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и запасово
уницентитално създавано икореномическо участие* (stock unicentital gived
ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно
запасово уницентитално икореномическо участие* (unimaking stock
unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически запас* (unimaking unicentital ecorenomic stock)],
(2) съзидателно запасово уницентитално икореномическо участие*
(making stock unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически запас* (making unicentital ecorenomic
stock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икореномическо участие* (implementationary stock unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически запас*
(implementationary unicentital ecorenomic stock)], (4) творческо запасово уницентитално икореномическо участие* (creative stock unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като творчески уницентитален икореномически запас* (creative unicentital ecorenomic stock)], (5) работно запасово уницентитално икореномическо участие* (working stock unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен уницентитален икореномически
запас* (working unicentital ecorenomic stock)], (6) сътворително запасово
уницентитално икореномическо участие* (performing stock unicentital
ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален
икореномически запас* (performing unicentital ecorenomic stock)]. 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 униценти-тална
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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

ЗАПАСОВО
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (stock unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически обтиуницентит, запасова уницентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – запасов уницентитален икоуниреномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов
икоуниреномически
субект
[на
субстантивностен
запасов
икоуниреномически субект* (substantivitical stock ecounirenomic subject)] във
икоуниреномическото
възпроизводство;
запасово
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие
и
запасово
инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство;
запасова уницентитална икономическа обтизначимост (същото като запасов
икономически обтиуницентит и като запасов уницентитален икономически
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитален икономически интерес) и запасов уницентитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтиуницентит
и като запасова уницентитална икотехномическа зададеност), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното
икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е запасов икоуниреномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективносубстантивностна запасова икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical stock ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата уницентитална икоуниреномическа обтиенергия
(stock unicentital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж.
запасова уницентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично
опредметена запасова уницентитална икоуниреномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
запасовото икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).

184

1340

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ЗП уницентитална икономическа
значимост;
ЗП икономически
уницентит
(ЗП уницентитално
икономическо
участие;
ЗП уницентитална
икономическа значимост)

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

(ЗП уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиуницентит
(ЗП икоуниреномически диспотит)

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

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномически уницентит

ЗП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиуницентит
(ЗП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
запасово възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (stock production unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock exchange unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово разпределително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock distributional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(stock protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock post-production unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock before-consumption unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock intermediationary unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock business unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), запасово алокативно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual stock unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm stock unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social stock unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (stock unicentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и запасово уницентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (stock unicentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking stock unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас*
(unimaking unicentital ecounirenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас* (making unicentital ecounirenomic
obtistock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
stock
unicentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически обтизапас* (implementationary unicentital ecounirenomic
obtistock)], (4) творческо запасово уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (creative stock unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически
обтизапас* (creative unicentital ecounirenomic obtistock)], (5) работно запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working stock
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен
уницентитален икоуниреномически обтизапас* (working unicentital
ecounirenomic obtistock)], (6) сътворително запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing stock unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически обтизапас* (performing unicentital ecounirenomic obtistock)].
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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически
субтиуницентит, запасова икоуниреномическа феност, (*) – запасов уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икоуниреномически субект
[на субстантивностен запасов икоуниреномически субект* (substantivitical
stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово инцен194
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство; запасова уницентитална икономическа субтизначимост (същото
като запасов икономически субтиуницентит и като запасова икономическа
феност) и запасов уницентитален икотехномически субтипринос (същото
като запасов икотехномически субтиуницентит и като запасово икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтизапасност*
(ecounirenomic subtistockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е субективно-субстантивностна запасова
икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical stock ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Запасовото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на запасовата уницентитална икоуниреномическа субтиенергия (stock unicentital ecounirenomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова уницентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. запасова уницентитална
икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова
уницентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена запасова уницентитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ЗП уницентитална икономическа
значимост;
ЗП икономически
уницентит
(ЗП уницентитално
икономическо
участие;
ЗП уницентитална
икономическа зна-чимост)

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

(ЗП уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиуницентит
(ЗП икоуниреномически диспотит)

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

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ЗП икоуниреномически уницентит

ЗП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтиуницентит
(ЗП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
запасово възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово производствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (stock production unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock exchange unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (stock distributional unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово потребително уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (stock consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), запасово стопанствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (stock protoeconomizing unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)),
запасово
следпроизводствено
уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (stock post-production unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock beforeconsumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock
intermediationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock
business unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock
allocative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual stock unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm stock
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social stock unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (stock unicentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово уницентитално създавано икоуниреномическо суб-
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (stock unicentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking stock unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас*
(unimaking unicentital ecounirenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making stock unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален
икоуниреномически
субтизапас*
(making
unicentital
ecounirenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary
stock
unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически субтизапас* (implementationary unicentital
ecounirenomic subtistock)], (4) творческо запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative stock unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически субтизапас* (creative unicentital ecounirenomic subtistock)], (5)
работно запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working stock unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен уницентитален икоуниреномически субтизапас* (working
unicentital ecounirenomic subtistock)], (6) сътворително запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing stock unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субтизапас* (performing unicentital
ecounirenomic subtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – 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)

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРСУ]

запасов икоуниреномически
субтиуницентит)
[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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock unicentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически уницентит, (*)
– запасов уницентитален икоуниреномически ингредиент, който количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на запасов икоуниреномически субект [на субстантивностен запасов икоуниреномически субект* (substantivitical stock
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; запасово
трансцентитално икоуниреномическо участие и запасово инцентитално ико205
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------униреномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; запасова
уницентитална икономическа значимост (същото като запасов икономически
уницентит) и запасов уницентитален икотехномически принос (същото като
запасов икотехномически уницентит), взети в тяхното цялостно единство,
както и общо понятие за запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов икоуниреномически субтиуницентит и същото
като запасова икоуниреномическа феност) и запасов уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като запасов икоуниреномически обтиуницентит и като запасова уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж.
икоуниреномика); една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
запасност* (ecounirenomic stockness) (икоуниреномическият запас е типична
реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Запасовото уницентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на запасовата уницентитална икоуниреномическа енергия (stock unicentital ecounirenomic energy) и отношение
на признаване на приложената запасова уницентитална икоуниреномическа
активност (вж. запасова уницентитална икоуниреномическа дейност). Тя е
кинестично опредметена запасова уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова уницентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
запасовото икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ЗП уницентитална икономическа
значимост;
ЗП икономически
уницентит
(ЗП уницентитално
икономическо
участие;
ЗП уницентитална
икономическа зна-чимост)

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически уницентит
(ЗП уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтиуницентит
(ЗП икоуниреномически диспотит)

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

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

СБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на запасовото уницентитално икоуниреномическо участие са (1) запасово уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие (запасов икоуниреномически субтиуницентит) и (2) запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото уницентитално икоуниреномическо участие са: запасово възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие*
(stock reproductional unicentital ecounirenomic participation (share)), запасово
производствено уницентитално икоуниреномическо участие* (stock
production unicentital ecounirenomic participation (share)), запасово разменно
уницентитално икоуниреномическо участие* (stock exchange unicentital
ecounirenomic participation (share)), запасово разпределително уницентитално икоуниреномическо участие* (stock distributional unicentital ecounirenomic
participation (share)), запасово потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (stock consumption unicentital ecounirenomic participation
(share)), запасово стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (stock protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation (share)), запасово следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие*
(stock post-production unicentital ecounirenomic participation (share)), запасово
предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие* (stock
before-consumption unicentital ecounirenomic participation (share)), запасово посредническо уницентитално икоуниреномическо участие* (stock intermediationary unicentital ecounirenomic participation (share)), запасово бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (stock business unicentital ecounirenomic participation (share)), запасово алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (stock allocative unicentital ecounirenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
се
разграничават
индивидуално
запасово
уницентитално
икоуниреномическо участие* (individual stock unicentital ecounirenomic
participation (share)), фирмено запасово уницентитално икоуниреномическо
участие* (firm stock unicentital ecounirenomic participation (share)), обществено запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (social stock
unicentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово уницентитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (stock unicentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и за208
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File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пасово уницентитално създавано икоуниреномическо участие* (stock
unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото уницентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking stock
unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
уницентитален
икоуниреномически
запас*
(unimaking
unicentital
ecounirenomic stock)], (2) съзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (making stock unicentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически запас* (making unicentital ecounirenomic stock)], (3) изпълнително запасово
уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary stock
unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически запас* (implementationary unicentital
ecounirenomic stock)], (4) творческо запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (creative stock unicentital ecounirenomic participation (share))
[същото като творчески уницентитален икоуниреномически запас*
(creative unicentital ecounirenomic stock)], (5) работно запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (working stock unicentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически запас* (working unicentital ecounirenomic stock)], (6) сътворително запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (performing stock
unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен
уницентитален икоуниреномически запас*
(performing unicentital
ecounirenomic stock)]. 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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – 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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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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 уницентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{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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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРУ
(творчески
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(творчески уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална 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)

213

1369

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(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 ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
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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Камен Миркович

File: от ЗАПАСОВО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗАПАСОВО УНИЦЕНТИТАЛНО 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
удовлетво(видреност}
специфит

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

на икоуниреномически сустит)
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

АЗБУЧЕН РЕЧНИК
ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически обтицентит,
запасова центитална икокореномическа заделеност, (*) – запасов центитален икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие и запасово
инцентитално икокореномическо обтиучастие (то е или запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие, или запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова центитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически обтицентит) и запасов центитален икотехномически обтипринос
(същото като запасов икотехномически обтицентит) (както и общо понятие
за запасово центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за запасова
центитална икономическа обтизначимост и запасов центитален икотехномически обтипринос) и запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата центитална икономическа обтизначимост е запасова
икономическа оценка на запасовия центиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото центитално икокореномическо обтиучастие е запасов икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecocorenomic appraisement)
на същностно равнище. Запасовото центитално икокореномическо обтиу1
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частие е форма на съществуване на запасовата центитална икокореномическа обтиенергия (stock centital ecocorenomic obtienergy) и отношение на
признаване на приложената запасова центитална икокореномическа обтиактивност (вж. запасова центитална икокореномическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена запасова центитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на запасовото икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

ЗП центитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически центит
(ЗП центитално
икокореномическо участие)

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

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

ЗП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтицентит
(ЗП икокореномически диспотант)

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

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обти-центит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

ЗП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтицентит
(ЗП центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икокореномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(stock reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
производствено центитално икокореномическо обтиучастие* (stock
production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разменно
центитално икокореномическо обтиучастие* (stock exchange centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително центитално икокореномическо обтиучастие* (stock distributional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително центитално
икокореномическо обтиучастие* (stock consumption centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено центитално икокореномическо обтиучастие* (stock protoeconomizing centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (stock post-production centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие* (stock before-consumption centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (stock intermediationary centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово бизнес центитално икокореномическо
обтиучастие* (stock business centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово алокативно центитално икокореномическо обтиучастие* (stock
allocative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (individual
stock centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено запасово
центитално икокореномическо обтиучастие* (firm stock centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово центитално
икокореномическо обтиучастие* (social stock centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (stock centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
запасово центитално създавано икокореномическо обтиучастие* (stock
centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзида4
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до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking
stock centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически обтизапас* (unimaking centital
ecocorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (making stock centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтизапас* (making centital ecocorenomic obtistock)], (3) изпълнително запасово
центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary stock
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
центитален икокореномически обтизапас* (implementationary centital
ecocorenomic obtistock)], (4) творческо запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (creative stock centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически обтизапас* (creative centital ecocorenomic obtistock)], (5) работно запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (working stock centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икокореномически обтизапас* (working centital ecocorenomic obtistock)], (6) сътворително
запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (performing stock
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен
центитален икокореномически обтизапас* (performing centital ecocorenomic
obtistock)]. 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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – 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 ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}
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до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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

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

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

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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически субтицентит, запасова икокореномическа феност, (*) – запасов центитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на запасов икокореномически субект [на субстантивностен
запасов икокореномически субект* (substantivitical stock ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за запасово
12
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитално икокореномическо субтиучастие и запасово инцентитално
икокореномическо субтиучастие (то е или запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие, или запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова центитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически
субтицентит) и запасов центитален икотехномически субтипринос (същото
като запасов икотехномически субтицентит) (както и общо понятие за запасово центитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за запасова центитална икономическа субтизначимост и запасовцентитален икотехномически
субтипринос) и запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където
запасовата центитална икономическа субтизначимост е запасова икономическа
оценка на запасовия центитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икокореномическата субтизапасност* (ecocorenomic
subtistockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото центитално икокореномическо субтиучастие е запасов икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна запасова икокореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical stock ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Запасовото центитално икокореномическо субтиучастие е форма
на съществуване на запасовата центитална икокореномическа субтиенергия (stock centital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената запасова центитална икокореномическа субтиактивност (вж.
запасова центитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена запасова центитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото
икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

ЗП центитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически центит
(ЗП центитално
икокореномическо участие)

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

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

ЗП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтицентит
(ЗП икокореномически диспотант)

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

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтицентит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

ЗП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически
обтицентит
(ЗП центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено запасово центитално икокореномическо субтиучастие*
(stock reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено центитално икокореномическо субтиучастие* (stock
production centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (stock exchange
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително
центитално икокореномическо субтиучастие* (stock distributional centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително центитално икокореномическо субтиучастие* (stock consumption centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено центитално икокореномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено
центитално икокореномическо субтиучастие* (stock post-production centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително
центитално икокореномическо субтиучастие* (stock before-consumption
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо
центитално икокореномическо субтиучастие* (stock intermediationary
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (stock business centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (stock allocative centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (individual stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (firm stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (social stock
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (stock centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
и запасово центитално създавано икокореномическо субтиучастие* (stock
centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзида15
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking
stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субтизапас* (unimaking centital
ecocorenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (making stock centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически субтизапас* (making centital ecocorenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary stock
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
центитален икокореномически субтизапас* (implementationary centital
ecocorenomic subtistock)], (4) творческо запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (creative stock centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически субтизапас* (creative centital ecocorenomic subtistock)], (5) работно запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (working stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален
икокореномически субтизапас* (working centital ecocorenomic subtistock)], (6)
сътворително запасово центитално икокореномическо субтиучастие*
(performing stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като сътворителен центитален икокореномически субтизапас* (performing
centital ecocorenomic subtistock)]. 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.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – 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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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}
(вид
специ-

{субстатна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

{сустатантна центитална икокореномическа субтипригодност}
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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
субтизадоволе-ност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
външно състояние на външното същество
на ЦТИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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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до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)
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до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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 състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock
centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икокореномически центит, (*) – запасов центитален
икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
запасов икокореномически субект [на субстантивностен запасов икокореномически субект* (substantivitical stock ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за запасово трансцентитално
икокореномическо участие и запасово инцентитално икокореномическо учас23
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие (то е или запасово трансцентитално икокореномическо участие, или запасово инцентитално икокореномическо участие, но не и двете взети заедно в
тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от запасова центитална икономическа значимост (същото
като запасов икономически центит) и запасов центитален икотехномически
принос (същото като запасов икотехномически центит) (както и общо понятие за запасово центитално икореномическо участие (в т.ч. за запасова центитална икономическа значимост и запасов центитален икотехномически
принос) и запасово центитално икоуниреномическо участие, които съобразно
с форномическата съставност са негови разновидности), където запасовата
центитална икономическа значимост е запасова икономическа оценка на запасовия центитален икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата запасност* (ecocorenomic stockness) (икокореномическият запас е типична реализация на икокореномическия суперстанта) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за
запасово центитално икокореномическо субтиучастие (същото като запасов
икокореномически субтицентит и като запасова икокореномическа феност) и
запасово центитално икокореномическо обтиучастие (същото като запасов
икокореномически обтицентит и като запасова центитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Запасовото центитално икокореномическо участие е форма на съществуване на запасовата центитална икокореномическа енергия (stock centital ecocorenomic energy) и отношение на
признаване на приложената запасова центитална икокореномическа активност (вж. запасова центитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично
опредметена запасова центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена запасова центитална икокореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

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

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

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

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтицентит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

ЗП центитално
икокореномическо участие;
ЗП икокореномически центит
(ЗП центитално
икокореномическо участие)

ЗП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ЗП икокореномически субтицентит
(ЗП икокореномически диспотант)

ЗП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ЗП икокореномически обтицентит
(ЗП центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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)
запасово центитално икокореномическо субтиучастие (запасов икокореномически субтицентит) и (2) запасово центитално икокореномическо обтиучастие (запасов икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икокореномическо участие са: запасово
възпроизводствено центитално икокореномическо участие* (stock reproductional centital ecocorenomic participation (share)), запасово производствено
центитално икокореномическо участие* (stock production centital ecocorenomic participation (share)), запасово разменно центитално икокореномическо участие* (stock exchange centital ecocorenomic participation (share)),
запасово разпределително центитално икокореномическо участие* (stock
distributional centital ecocorenomic participation (share)), запасово потребително центитално икокореномическо участие* (stock consumption centital
ecocorenomic participation (share)), запасово стопанствено центитално икокореномическо участие* (stock protoeconomizing centital ecocorenomic
participation (share)), запасово следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (stock post-production centital ecocorenomic participation
(share)), запасово предипотребително центитално икокореномическо участие* (stock before-consumption centital ecocorenomic participation (share)),
запасово посредническо центитално икокореномическо участие* (stock
intermediationary centital ecocorenomic participation (share)), запасово бизнес
центитално икокореномическо участие* (stock business centital ecocorenomic participation (share)), запасово алокативно центитално икокореномическо участие* (stock allocative centital ecocorenomic participation (share))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално запасово центитално икокореномическо участие* (individual stock centital ecocorenomic participation (share)), фирмено запасово центитално икокореномическо участие* (firm stock centital ecocorenomic participation (share)), обществено запасово центитално икокореномическо участие* (social stock centital ecocorenomic participation (share)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икокореномическо участие* (stock centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и запасово
центитално създавано икокореномическо участие* (stock centital gived
ecocorenomic participation (share)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно
запасово центитално икокореномическо участие* (unimaking stock centital
ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален
икокореномически запас* (unimaking centital ecocorenomic stock)], (2) съзидателно запасово центитално икокореномическо участие* (making stock
centital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икокореномически запас* (making centital ecocorenomic stock)], (3) изпълнително
запасово
центитално
икокореномическо
участие*
(implementationary stock centital ecocorenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен центитален икокореномически запас* (implementationary
centital ecocorenomic stock)], (4) творческо запасово центитално икокореномическо участие* (creative stock centital ecocorenomic participation (share))
[същото като творчески центитален икокореномически запас* (creative
centital ecocorenomic stock)], (5) работно запасово центитално икокореномическо участие* (working stock centital ecocorenomic participation (share))
[същото като работен центитален иккоореномически запас* (working
centital ecocorenomic stock)], (6) сътворително запасово центитално икокореномическо участие* (performing stock centital ecocorenomic participation
(share)) [същото като сътворителен центитален икокореномически запас*
(performing centital ecocorenomic stock)]. 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 запасовото центитално икокореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИКРУ – 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
кореномически
субстанция)
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
центи-тална
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
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
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)

32

1404

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ*
(stock centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически обтицентит, запасова
центитална икореномическа заделеност, (*) – запасов центитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock ecorenomic subject)] във
икореномическото възпроизводство; общо понятие за запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие и запасово инцентитално икореномичес34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко обтиучастие (то е или запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие, или запасово инцентитално икореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за запасова центитална икономическа обтизначимост (същото като запасов икономически
обтицентит и като запасов центитален икономически интерес) и запасов
центитален икотехномически обтипринос (същото като запасов икотехномически обтицентит и като запасова центитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтизапасност* (ecorenomic obtistockness) (икореномическият запас е типична реализация на икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Запасовото центитално икореномическо обтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова икореномическа
оценка* (objectively-substantivitical stock ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото центитално икореномическо обтиучастие е форма
на съществуване на запасовата центитална икореномическа обтиенергия
(stock centital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова центитална икореномическа обтиактивност (вж. запасова
центитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена запасова центитална икореномическа обтипотенциалност
(също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото
място сред разновидностите на запасовото центиталното икореномическо участие
(ЗП – запасов; 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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до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото центитално икореномическо обтиучастие са (1) запасова центитална икономическа обтизначимост (запасов икономически обтицентит) и (2) запасов центитален икотехномически обтипринос (запасов
икотехномически обтицентит).
Запасовата центитална икономическа обтизначимост и запасовият центитален икотехномически обтипринос като разновидности на запасовото центитално икореномическо обтиучастие (то е или запасова центитална икономическа обтизначимост, или запасов центитален икотехномически обтипринос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов центитален дялов икореномически обтидиспозат (stock centital
partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
запасово центитално икореномическо обтиучастие е запасов центитален дялов икореномически обтидиспозант (stock centital partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на запасовия центитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на
запасовото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата центитална икономическа обтизначимост tobpardis и запасовия центитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на запасовия центитален дялов
икореномически обтидиспозат запасовата центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова центитална икономическа оценка* (stock centital economic estimatе) на запасовия
центитален 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 запасова центитална икономическа оценка на запасовия центитален икотехномически обтипринос (total stock centital economic
estimatе of the stock centital ecotechnomic obticontribution),
atobpardis =
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната запасова центитална икономическа оценка на запасовия центитален икотехномически обтипринос (average stock centital economic
estimatе of the stock centital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната запасова центитална икономическа оценка на запасовия
центитален икотехномически обтипринос (marginal stock centital economic
estimatе of the stock centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икореномическо обтиучастие са: запасово
възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (stock
reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено центитално икореномическо обтиучастие* (stock production
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разменно центитално икореномическо обтиучастие* (stock exchange centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително центитално икореномическо обтиучастие* (stock distributional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително центитално икореномическо обтиучастие* (stock consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
запасово стопанствено центитално икореномическо обтиучастие* (stock
protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово
следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (stock
post-production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (stock beforeconsumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (stock intermediationary centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово бизнес центитално икореномическо обтиучастие* (stock business centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно центитално икореномическо обтиучастие* (stock allocative centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово центитално икореномическо обтиучастие* (individual stock centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено запасово центитално икореномическо обтиучастие*
(firm stock centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено запасо38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------во центитално икореномическо обтиучастие* (social stock centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (stock centital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и запасово центитално създавано икореномическо обтиучастие* (stock centital
gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно
запасово центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking stock
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен
центитален икореномически обтизапас* (unimaking centital ecorenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово центитално икореномическо обтиучастие* (making stock centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
съзидателен центитален икореномически обтизапас* (making centital
ecorenomic obtistock)], (3) изпълнително запасово центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary stock centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически
обтизапас* (implementationary centital ecorenomic obtistock)], (4) творческо
запасово центитално икореномическо обтиучастие* (creative stock centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален
икореномически обтизапас* (creative centital ecorenomic obtistock)], (5) работно запасово центитално икореномическо обтиучастие* (working stock
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икореномически обтизапас* (working centital ecorenomic obtistock)],
(6) сътворително запасово центитално икореномическо обтиучастие*
(performing stock centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
сътворителен центитален икореномически обтизапас* (performing centital
ecorenomic obtistock)]. 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 запасовото центитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – 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)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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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 обти-центит)

[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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 икореномически обтисустатит;

(творчески центитален икореномически 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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до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ*
(stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически субтицентит, запасова икореномическа феност, (*) – запасов центитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически субект* (substantivitical stock ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие и запасово инцентитално икореномическо субтиучастие (то е или запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие, или
запасово инцентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете взети за46
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едно в тяхното цялостно единство); общо понятие за запасова центитална
икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтицентит и като запасова икономическа феност) и запасов центитален икотехномически субтипринос (същото като запасов икотехномически субтицентит и като запасова икотехномическа феност); една от разновидностите
на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата субтизапасност* (ecorenomic subtistockness)
(икореномическият запас е типична реализация на икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото
центитално икореномическо субтиучастие е запасов икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова
оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата
субстантивностна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна запасова икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical stock ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Запасовото центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на
запасовата центитална икореномическа субтиенергия (stock centital
ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова
центитална икореномическа субтиактивност (вж. запасова центитална
икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗП центитална
икономическа
значимост;
ЗП икономически
центит
(ЗП центитално
икономическо
участие;
ЗП центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на запасовото центитално икореномическо участие
(ЗП – запасов; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира
като съответния неподчертан текст)

48

1420

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на запасовото центитално икореномическо субтиучастие са (1) запасова центитална икономическа субтизначимост (запасов икономически субтицентит) и (2) запасов центитален икотехномически субтипринос (запасов
икотехномически субтицентит).
Запасовата центитална икономическа субтизначимост и запасовият центитален икотехномически субтипринос като разновидности на запасовото центиталното икореномическо субтиучастие (то е или запасова центитална икономическа субтизначимост, или запасов центитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов центитален дялов икореномически субтидиспозат (stock
centital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а
самото запасово центитално икореномическо субтиучастие е запасов центитален дялов икореномически субтидиспозант (stock centital partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на запасовия центиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на запасовото икореномическо субтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на запасовата центитална икономическа субтизначимост tsubpardis и запасовия центитален икотехномически субтипринос
tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на запасовия центитален дялов икореномически субтидиспозат запасовата центитална
икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова центитална икономическа оценка* (stock centital economic
estimatе) на запасовия центитален 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 запасова центитална икономическа оценка на запасовия центитален икотехномически субтипринос (total stock centital economic
estimatе of the stock centital ecotechnomic subticontribution),
atsubpardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната запасова центитална икономическа оценка на запасовия центитален икотехномически субтипринос (average stock centital economic
estimatе of the stock centital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната запасова центитална икономическа оценка на запасовия
центитален икотехномически субтипринос (marginal stock centital economic
estimatе of the stock centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икореномическо субтиучастие са: запасово възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (stock
reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено центитално икореномическо субтиучастие* (stock production
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разменно центитално икореномическо субтиучастие* (stock exchange centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (stock distributional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително центитално икореномическо
субтиучастие* (stock consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено центитално икореномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
запасово следпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие*
(stock post-production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително центитално икореномическо субтиучастие* (stock
before-consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
посредническо центитално икореномическо субтиучастие* (stock
intermediationary centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
бизнес центитално икореномическо субтиучастие* (stock business centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно центитално
икореномическо субтиучастие* (stock allocative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово центитално
икореномическо субтиучастие* (individual stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово центитално икореномическо субтиучастие* (firm stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), об50

1422

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществено запасово центитално икореномическо субтиучастие* (social
stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (stock centital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
запасово центитално създавано икореномическо субтиучастие* (stock
centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking stock
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен
центитален икореномически субтизапас* (unimaking centital ecorenomic
subtistock)], (2) съзидателно запасово центитално икореномическо субтиучастие* (making stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически субтизапас* (making
centital ecorenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary stock centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически субтизапас* (implementationary centital ecorenomic subtistock)],
(4) творческо запасово центитално икореномическо субтиучастие*
(creative stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески центитален икореномически субтизапас* (creative centital
ecorenomic subtistock)], (5) работно запасово центитално икореномическо
субтиучастие* (working stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен центитален икореномически субтизапас* (working
centital ecorenomic subtistock)], (6) сътворително запасово центитално икореномическо субтиучастие* (performing stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически
субтизапас* (performing centital ecorenomic subtistock)]. 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 запасовото центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – 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
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
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 икореноми-чески
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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]
{запасова цен{субстатна
титална икоцентитална
реномическа
икореномичессубтиудовлетка субтиудоввореност}
летвореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (stock
centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икореномически центит, (*) – запасов центитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на запасов икореномически субект [на субстантивностен запасов икореномически
субект* (substantivitical stock ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за запасово трансцентитално икореномическо
участие и запасово инцентитално икореномическо участие (то е или запасово
трансцентитално икореномическо участие, или запасово инцентитално икореномическо участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство);
общо понятие за запасова центитална икономическа значимост (същото като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов икономически центит) и запасов центитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически центит), както и общо понятие за
запасово центитално икореномическо субтиучастие (същото като запасов
икореномически субтицентит и същото като запасова икореномическа феност) и запасово центитално икореномическо обтиучастие (същото като запасов икореномически обтицентит и като запасова центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата запасност* (ecorenomic stockness) (икореномическият запас е
типична реализация на икореномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото центитално икореномическо
участие е форма на съществуване на запасовата центитална икореномическа енергия (stock centital ecorenomic energy) и отношение на признаване на
приложената запасова центитална икореномическа активност (вж. запасова центитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на запасовото икореномическо участие
(вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Запасово центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 запасовото центитално икореномическо участие са (1) запасова
центитална икономическа значимост (запасов икономически центит) и (2)
запасов центитален икотехномически принос (запасов икотехномически центит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са
(1) запасово центитално икореномическо субтиучастие (запасов икореномически субтицентит) и (2) запасово центитално икореномическо обтиучастие
(запасов икореномически обтицентит).
Запасовата центитална икономическа значимост и запасовият центитален
икотехномически принос като разновидности на запасовото центитално икореномическо участие (то е или запасова центитална икономическа значимост,
или запасов центитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват запасов центитален дялов
икореномически диспозат (stock centital partitionary ecorenomic disposate) (вид
икореномически диспозат), а самото запасово центитално икореномическо
участие е запасов центитален дялов икореномически диспозант (stock
centital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на запасовия центитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на запасовата центитална икономическа значимост
tpardis и запасовия центитален икотехномически принос tpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на запасовия центиталения
дялов икореномически диспозат запасовата центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е запасова центитална икономическа оценка* (stock centital economic estimatе) на запасовия центитални 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 запасова центитална икономическа оценка на запасовия
центитален икотехномически принос (total stock centital economic estimatе
of the stock centital ecotechnomic contribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis
atpardis =
tpardis
е средната запасова центитална икономическа оценка на запасовия центитален икотехномически принос (average stock centital economic estimatе of
the stock centital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната запасова центитална икономическа оценка на запасовия
центитален икотехномически принос (marginal stock centital economic
estimatе of the stock centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икореномическо участие са: запасово възпроизводствено центитално икореномическо участие* (stock reproductional
centital ecorenomic participation (share)), запасово производствено центитално икореномическо участие* (stock production centital ecorenomic participation
(share)), запасово разменно центитално икореномическо участие* (stock
exchange centital ecorenomic participation (share)), запасово разпределително
центитално икореномическо участие* (stock distributional centital
ecorenomic participation (share)), запасово потребително центитално икореномическо участие* (stock consumption centital ecorenomic participation
(share)), запасово стопанствено центитално икореномическо участие*
(stock protoecono-mizing centital ecorenomic participation (share)), запасово
следпроизводствено центитално икореномическо участие* (stock postproduction centital ecorenomic participation (share)), запасово предипотребително центитално икореномическо участие* (stock before-consumption
centital ecorenomic participation (share)), запасово посредническо центитално
икореномическо участие* (stock intermediationary centital ecorenomic
participation (share)), запасово бизнес центитално икореномическо участие*
(stock business centital ecorenomic participation (share)), запасово алокативно
центитално икореномическо участие* (stock allocative centital ecorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово центитално икореномическо участие* (individual stock centital ecorenomic participation (share)),
фирмено запасово центитално икореномическо участие* (firm stock centital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic participation (share)), обществено запасово центитално икореномическо участие* (social stock centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икореномическо участие*
(stock centital assimilated ecorenomic participation (share)) и запасово центитално създавано икореномическо участие* (stock centital gived ecorenomic
participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно запасово центитално икореномическо участие* (unimaking stock centital
ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален
икореномически запас* (unimaking centital ecorenomic stock)], (2) съзидателно запасово центитално икореномическо участие* (making stock centital
ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икореномически запас* (making centital ecorenomic stock)], (3) изпълнително запасово центитално икореномическо участие* (implementationary stock
centital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икореномически запас* (implementationary centital ecorenomic stock)], (4)
творческо запасово центитално икореномическо участие* (creative stock
centital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален
икореномически запас* (creative centital ecorenomic stock)], (5) работно запасово центитално икореномическо участие* (working stock centital
ecorenomic participation (share)) [същото като работен центитален икореномически запас* (working centital ecorenomic stock)], (6) сътворително запасово центитално икореномическо участие* (performing stock centital
ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален
икореномически запас* (performing centital ecorenomic stock)]. 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото центитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИРУ – 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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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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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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 икореномическа
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически обтицентит, запасова центитална икоуниреномическа заделеност, (*) – запасов
центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на запасов икоуниреномически субект
[на субстантивностен запасов икоуниреномически субект* (substantivitical
stock ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо
понятие за запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (то е или запасово
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, или запасово инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялост70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но единство); запасова центитална икономическа обтизначимост (същото
като запасов икономически обтицентит и като запасов центитален икономически интерес) и запасов центитален икотехномически обтипринос (същото
като запасов икотехномически обтицентит и като запасова центитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтизапасност*
(ecounirenomic obtistockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото центитално икоуниреномическо обтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е обективно-субстантивностна запасова икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical stock ecounirenomic appraisement) на
същностно равнище. Запасовото центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на запасовата центитална икоуниреномическа обтиенергия (stock centital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената запасова центитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. запасова центитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена запасова центитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на запасовото икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

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

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

ЗП центитално

икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обти-центит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 запасовото центитално икоуниреномическо обтиучастие са: запасово възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(stock reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово производствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock
production centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock exchange centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово разпределително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock distributional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово потребително центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (stock consumption centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово стопанствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock protoeconomizing centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock post-production centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), запасово предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock before-consumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово посредническо центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (stock intermediationary centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock business centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), запасово алокативно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (stock allocative centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm
stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено запасово
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (stock centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
запасово центитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (stock
centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзида73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически обтизапас* (unimaking centital
ecounirenomic obtistock)], (2) съзидателно запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически обтизапас* (making centital ecounirenomic obtistock)], (3) изпълнително запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary stock
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
центитален икоуниреномически обтизапас* (implementationary centital
ecounirenomic obtistock)], (4) творческо запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative stock centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически обтизапас* (creative centital ecounirenomic obtistock)], (5) работно запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икоуниреномически обтизапас* (working centital ecounirenomic obtistock)], (6)
сътворително запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтизапас* (performing
centital ecounirenomic obtistock)]. 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – 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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически субтицентит, запасова икоуниреномическа феност, (*) – запасов центитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на запасов икоуниреномически субект [на субстантивностен запасов икоуниреномически субект* (substantivitical stock
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и за81
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (то е или запасово
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, или запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); запасова центитална икономическа субтизначимост (същото като запасов икономически субтицентит и като запасова икономическа
феност) и запасов центитален икотехномически субтипринос (същото като
запасов икотехномически субтицентит и като запасово икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на
центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическата субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Запасовото центитално икоуниреномическо субтиучастие е запасов икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна запасова оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна запасова оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна запасова икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical stock ecounirenomic appraisement) на същностно
равнище. Запасовото центитално икоуниреномическо субтиучастие е форма
на съществуване на запасовата центитална икоуниреномическа субтиенергия (stock centital ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената запасова центитална икоуниреномическа субтиактивност
(вж. запасова центитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икоуниреномическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
запасовото икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обти-центит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икоуниреномическо субтиучастие са: запасово възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(stock reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово производствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(stock production centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock exchange
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово разпределително
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock distributional centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово потребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock consumption centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово стопанствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock protoeconomizing centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово следпроизводствено
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock post-production
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово предипотребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock beforeconsumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock
intermediationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово
бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock business
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), запасово алокативно
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (stock allocative centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual stock
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено запасово центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (social stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (stock centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и запасово центитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (stock centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
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до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически субтизапас* (unimaking centital
ecounirenomic subtistock)], (2) съзидателно запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически
субтизапас* (making centital ecounirenomic subtistock)], (3) изпълнително запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary
stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субтизапас* (implementationary
centital ecounirenomic subtistock)], (4) творческо запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субтизапас* (creative centital ecounirenomic subtistock)], (5) работно запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (working stock
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
центитален икоуниреномически субтизапас* (working centital ecounirenomic
subtistock)], (6) сътворително запасово центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (performing stock centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически
субтизапас* (performing centital ecounirenomic subtistock)]. 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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до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото центитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 субтиигодност}

{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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до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)

ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(stock centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), запасов икоуниреномически центит, (*) – запасов
центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на запасов икоуниреномически субект [на субстантивностен
запасов икоуниреномически субект* (substantivitical stock ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за запасово трансцентитално икоуниреномическо участие и запасово инцентитално
икоуниреномическо участие (то е или запасово трансцентитално икоунирено92
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до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо участие, или запасово инцентитално икоуниреномическо участие, но
не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); запасова центитална
икономическа значимост (същото като запасов икономически центит) и запасов центитален икотехномически принос (същото като запасов икотехномически центит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за
запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като запасов
икоуниреномически субтицентит и същото като запасова икоуниреномическа
феност) и запасов центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като
запасов икоуниреномически обтицентит и като запасова центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на
центиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата запасност* (ecounirenomic stockness) (икоуниреномическият запас е типична реализация на икоуниреномическия суперстанта) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Запасовото центитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на запасовата
центитална икоуниреномическа енергия (stock centital ecounirenomic energy)
и отношение на признаване на приложената запасова центитална икоуниреномическа активност (вж. запасова центитална икоуниреномическа
дейност). Тя е кинестично опредметена запасова центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена запасова центитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на запасовото икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо участие;
ЗП икоуниреномически центит
(ЗП центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ЗП икоуниреномически субтицентит
(ЗП икоуниреномически диспотант)

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

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

ЗП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ЗП икоуниреномически обтицентит
(ЗП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Запасово центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ЗП – запасов; 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 общностния икореномически статут разновидности на запасовото центитално икоуниреномическо участие са (1) запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие (запасов икоуниреномически субтицентит) и (2)
запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически
обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на запасовото центитално икоуниреномическо участие са: запасово
възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (stock
reproductional centital ecounirenomic participation (share)), запасово производствено центитално икоуниреномическо участие* (stock production centital
ecounirenomic participation (share)), запасово разменно центитално икоуниреномическо участие* (stock exchange centital ecounirenomic participation
(share)), запасово разпределително центитално икоуниреномическо участие* (stock distributional centital ecounirenomic participation (share)), запасово
потребително центитално икоуниреномическо участие* (stock consumption centital ecounirenomic participation (share)), запасово стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (stock protoeconomizing centital
ecounirenomic participation (share)), запасово следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (stock post-production centital ecounirenomic
participation (share)), запасово предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (stock before-consumption centital ecounirenomic
participation (share)), запасово посредническо центитално икоуниреномическо участие* (stock intermediationary centital ecounirenomic participation (share)),
запасово бизнес центитално икоуниреномическо участие* (stock business
centital ecounirenomic participation (share)), запасово алокативно центитално
икоуниреномическо участие* (stock allocative centital ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално запасово центитално икоуниреномическо участие* (individual stock centital ecounirenomic participation
(share)), фирмено запасово центитално икоуниреномическо участие* (firm
stock centital ecounirenomic participation (share)), обществено запасово центитално икоуниреномическо участие* (social stock centital ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават запасово центитално усвоявано икоуниреномическо участие* (stock centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и запасово
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до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално създавано икоуниреномическо участие* (stock centital gived
ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
запасовото центитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно
запасово центитално икоуниреномическо участие* (unimaking stock centital
ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален
икоуниреномически запас* (unimaking centital ecounirenomic stock)], (2) съзидателно запасово центитално икоуниреномическо участие* (making stock
centital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически запас* (making centital ecounirenomic stock)], (3)
изпълнително запасово центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary stock centital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически запас* (implementationary
centital ecounirenomic stock)], (4) творческо запасово центитално икоуниреномическо участие* (creative stock centital ecounirenomic participation (share))
[същото като творчески центитален икоуниреномически запас* (creative
centital ecounirenomic stock)], (5) работно запасово центитално икоуниреномическо участие* (working stock centital ecounirenomic participation (share))
[същото като работен центитален икоуниреномически запас* (working
centital ecounirenomic stock)], (6) сътворително запасово центитално икоуниреномическо участие* (performing stock centital ecounirenomic participation
(share)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически запас*
(performing centital ecounirenomic stock)]. 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на запасовото центитално икоуниреномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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

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)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ЗАПЛАТА (wage) (кд) – във:
динамична функция на работната заплата (в микр.);
желана работна заплата (в микр.);
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.);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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.).
ЗАПЛАЩАНЕ (payment) (кд) – във:
компенсирана еластичност на заплащането на трудовия фактор (в
микр.);
некомпенсирана еластичност на заплащането на трудовия фактор (в
микр.);
норма на заплащане на производствения фактор (в микр.);
норма на заплащане на трудовия фактор (в микр.);
трансферно заплащане (в микр.).
ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР (production factor
payment) (ки) – във:
норма на заплащане на производствения фактор (в микр.).
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (payment on the labour factor;
wage) (ки) – във:
компенсирана еластичност на заплащането на трудовия фактор (в
микр.);
некомпенсирана еластичност на заплащането на трудовия фактор (в
микр.);
норма на заплащане на трудовия фактор (в микр.).
ЗАПЪЛНЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (filled economic
space) – запълнено пространство (filled space) в икономическа среда; такова
топологическо икономическо пространство X, при което всяко икономическо
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изображение g : A → X на всяко затворено икономическо подмоножество A
(вж. затворено икономическо множество) на произволно нормално икономическо пространство Y може да бъде разпространено в цялото пространство Y.
Прякото произведение на запълнени икономически пространства е запълнено
икономическо пространство.
ЗАРЯД (charge) (кд) – във:
производствен икономически заряд (същото като текущ производствен
икономически фактор);
производствен икореномически заряд (същото като текущ производствен
икономически фактор);
производствен икотехномически заряд (същото като текущ производствен икономически фактор);
производствен икотехномически заряд (същото като текущ производствен икотехномически фактор);
работен производствен икономически заряд (същото като текущ работен
производствен икономически фактор);
работен производствен икореномически заряд (същото като текущ работен производствен икореномически фактор);
работен производствен икотехномически заряд (същото като текущ работен производствен икотехномически фактор);
работен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ
работен трудов производствен икономически фактор);
работен трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икореномически фактор);
работен трудов производствен икотехномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икотехномически фактор);
работен физически производствен икономически заряд (същото като текущ работен физически производствен икономически фактор);
работен физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икореномически фактор);
работен физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икотехномически фактор);
специфичен производствен икономически заряд (същото като текущ специфичен производствен икономически фактор);
специфичен производствен икотехномически заряд (същото като текущ
специфичен производствен икотехномически фактор);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфичен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ специфичен трудов производствен икономически фактор);
специфичен трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ специфичен трудов производствен икотехномически фактор);
специфичен физически производствен икономически заряд (същото като
текущ специфичен физически производствен икономически фактор);
специфичен физически производствен икотехномически заряд (същото
като текущ специфичен физически производствен икотехномически фактор);
съзидателен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор);
съзидателен трудов производствен икореномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателен трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор);
съзидателен факторен производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен производствен икономически фактор);
съзидателен факторен производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателен факторен производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен производствен икотехномически фактор);
съзидателен физически производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор);
съзидателен физически производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор);
съзидателен физически производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор);
творчески производствен икономически заряд (същото като текущ творчески производствен икономически фактор);
творчески производствен икореномически заряд (същото като текущ
творчески производствен икореномически фактор);
творчески производствен икотехномически заряд (същото като текущ
творчески производствен икотехномически фактор);
творчески трудов производствен икономически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икономически фактор);
творчески трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икореномически фактор);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор);
творчески физически производствен икономически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икономически фактор);
творчески физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икореномически фактор);
творчески физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор);
трудов производствен икономически заряд (същото като текущ трудов
производствен икономически фактор);
трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ трудов
производствен икореномически фактор);
трудов производствен икотехномически заряд (същото като текущ трудов производствен икотехномически фактор);
физически производствен икономически заряд (същото като текущ физически производствен икономически фактор);
физически производствен икореномически заряд (същото като текущ физически производствен икореномически фактор);
физически производствен икотехномически заряд (същото като текущ
физически производствен икотехномически фактор).
ЗАСТОЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (stagnationary economic growth) –
същото като нулев икономически растеж.
ЗАСТОЙ (stagnation) (кд) – във:
икономически застой (същото като нулев икономически растеж).
ЗАСТОЙНО ДИНАМИЧНО ЕФЕКТИВНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (constant dinamic effective
macroeconomic product-market equilibrium) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
ЗАСТОЙНО ДИНАМИЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (constant dinamic macroeconomic productmarket equilibrium) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАСТОЙНО
МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПРОДУКТОВОПАЗАРНО
РАВНОВЕСИЕ* (constant macroeconomic product-market equilibrium) (ки) –
във:
застойно динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
застойно динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
монотонно застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нециклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
циклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие).
ЗАСТОЙНО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (constant productmarket equilibrium) (ки) – във:
застойно динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
застойно динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
монотонно застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нециклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
циклично застойно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие).
ЗАСТРАХОВАЩ СЕ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (foreign-exchange hedgers,
hedgers in a forward exchange market) (в межд.) – икономически агент (респ.
икономическа единица), който участвува във форуърдни валутни сделки (в
межд.) с цел да се предпази от загуби от неблагоприятни валутнокурсови колебания (в межд.), т.е. от изменения на валутния курс (в межд.), носещи валутен риск (в межд.).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕН ДИНАМИЧЕН МЕЖДУОТРАСЛОВ МОДЕЛ НА ЛЕОНТИЕВ, В. (Leontief closed dynamic input-output model) – вж. междуотраслова
система на В. Леонтиев.
ЗАТВОРЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (closed
extensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
ЗАТВОРЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(closed extratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
ЗАТВОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ* (closed economic element) –
вж. отношение на икономическо заключване.
ЗАТВОРЕН /СКЛЮЧЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР* (closed /joined/
economic circuit) – верига от вътрешни връзки на икономическата система,
която съдържа поне една обратна икономическа връзка. Същото като съединен икономически контур. Една от разновидностите на икономическия контур.
Обикновено се разглежда като затворен информационен икономически
контур* (closed informationary economic circuit). Стои в основата на затворената /сключената/ система на икономическо управление и изобщо на затворената /сключената/ икономическа система.
ЗАТВОРЕН /СКЛЮЧЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР (closed /joined/
economic circuit) (ки) – във:
затворен /сключен/ икономически контур;
усукан затворен икономически контур (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
ЗАТВОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (closed economic operator) –
вж. графика на икономическия оператор и оператор на икономическата система.
ЗАТВОРЕН /СКЛЮЧЕН/ КОНТУР (closed /joined/ contour) (ки) – във:
затворен /сключен/ икономически контур;
затворен контур на икономическото регулиране (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------затворен контур на икономическото управление (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
оптимално икономическо управление по затворен контур (същото като
затворено оптимално икономическо управление).
ЗАТВОРЕН /СКЛЮЧЕН/ КОНТУР НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (closed /joined/ circuit of the economic regulation) – вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система.
ЗАТВОРЕН /СКЛЮЧЕН/ КОНТУР НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ* (closed /joined/ circuit of the economic management /control/) – вж.
комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система.
ЗАТВОРЕН МЕЖДУОТРАСЛОВ МОДЕЛ НА ЛЕОНТИЕВ, В. (Leontief
closed input-output model) (ки) – във:
затворен динамичен междуотраслов модел на Леонтиев, В. (вж. междуотраслова система на В. Леонтиев);
затворен статичен междуотраслов модел на Леонтиев, В. (вж. междуотраслова система на В. Леонтиев.);
затворени междуотраслови модели на Леонтиев, В. (вж. междуотраслова система на В. Леонтиев).
ЗАТВОРЕН МУЛТИПЛИКАТОР (closed multiplier) (ки) – във:
общ затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.).
ЗАТВОРЕН МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС (closed multiplier process)
(ки) – във:
общ затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.).
ЗАТВОРЕН ПАРИЧЕН МУЛТИПЛИКАТОР (closed money multiplier) (ки)
– във:
общ затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕН ПАРИЧЕН МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС (closed
money-multiplier process) (ки) – във:
общ затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.).
ЗАТВОРЕН ПЪЛЕН МУЛТИПЛИКАТОР (closed full multiplier) (ки) – във:
общ затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.).
ЗАТВОРЕН ПЪЛЕН МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС (closed full
multiplier process) (ки) – във:
общ затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.).
ЗАТВОРЕН ПЪЛЕН ПАРИЧЕН МУЛТИПЛИКАТОР (closed full money
multiplier) (ки) – във:
общ затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликатор (в межд.).
ЗАТВОРЕН ПЪЛЕН ПАРИЧЕН МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС
(closed full money-multiplier process) (ки) – във:
общ затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.);
опростен затворен пълен паричен мултипликационен процес (в межд.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПАРИЧЕН БАЛАНС (closed generalized monetary
balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПАРИЧЕН ПРОДУКТОВ БАЛАНС* (closed generalized monetary product balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПАРИЧЕН ФИНАНСОВ БАЛАНС* (closed generalized monetary financial balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРЕДМЕТЕН БАЛАНС* (closed generalized objective
balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРЕДМЕТЕН ПРОДУКТОВ БАЛАНС* (closed generalized objective product balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРЕДМЕТЕН ФИНАНСОВ БАЛАНС* (closed generalized objective financial balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧЕН БАЛАНС* (closed generalized objective-monetary balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧЕН ПРОДУКТОВ БАЛАНС*
(closed generalized objective-monetary product balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН
СВОДЕН
ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧЕН
ПРОДУКТОВОФИНАНСОВ БАЛАНС* (closed generalized objective-monetary productfinancial balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧЕН ФИНАНСОВ БАЛАНС*
(closed generalized objective-monetary financial balance) (в макр.) – вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРОДУКТОВ БАЛАНС* (closed generalized product
balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ПРОДУКТОВО-ФИНАНСОВ БАЛАНС* (closed
generalized product-financial balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СВОДЕН ФИНАНСОВ БАЛАНС* (closed generalized financial
balance) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
ЗАТВОРЕН СТАТИЧЕН МЕЖДУОТРАСЛОВ МОДЕЛ НА ЛЕОНТИЕВ,
В. (Leontief closed static input-output model) – вж. междуотраслова система на
В. Леонтиев.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИТЕ
ВРЪЗКИ* (closed value balance of the interelement connections) (в макр.) – вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of the monetary interelement
connections) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ПРОДУКТОВИ
МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of the monetary product interelement connections) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ПРОДУКТОВОФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of
the monetary product-financial interelement connections) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ
МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of the monetary financial interelement connections) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of the objective interelement
connections) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОДУКТОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of the objective
product interelement connections) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОДУКТОВО-ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value
balance of the objective product-financial interelement connections) (в макр.) – вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of the objective
financial interelement connections) (в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧНИТЕ
ПРОДУКТОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of
the objective-monetary product interelement connections) (в макр.) – вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧНИТЕ
ПРОДУКТОВО-ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed
value balance of the objective-monetary product-financial interelement connections)
(в макр.) – вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН СТОЙНОСТЕН БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧНИТЕ
ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ* (closed value balance of
the objective-monetary financial interelement connections) (в макр.) – вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
ЗАТВОРЕН ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (closed tensivity of the economic growth) – същото като катензитет на икономическия
растеж.
ЗАТВОРЕНА ДИНАМИЧНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (closed dynamic regulatory economic system), динамична напълнорегулаторна икономическа система, – динамична система на икономическо
регулиране, при която е налице пълноценно действуваща обратна икономическа връзка, осъществявана от регулиращата икономическа подсистема. Разновидност на затворената регулаторна икономическа система. Вж. система
на икономическо регулиране, непрекъсната линейна динамична система на
експлицитно-обусловено икономическо регулиране и разтворена динамична
регулаторна икономическа система.
ЗАТВОРЕНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(closed extensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (closed extratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИКА (closed economy) (в межд.) – национална икономика, която няма икономически взаимоотношения с други икономики, в т.ч.
и с други национални икономики (автархична национална икономика); модел
на националната икономика при абстрахиране от международните икономически отношения на дадената страна с други страни; подразбира се като затворена макроикономика (closed macroeconomy) (в межд.). В по-широк смисъл:
икономика, която не влиза във взаимоотношения със заобикалящата я среда.
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИКА (closed economy) (ки) – във:
затворена икономика (в межд.);
крива IS в затворена икономика (в межд.);
мултипликатор на автономното продуктово търсене при затворена
икономика (в межд.) (същото като инвестиционно-бюджетен мултипликатор
на автономното продуктово търсене с включени правителствени разходи (в
макр.));
равенство между изтичането на доход и инжекциите в затворена икономика (в межд.);
точка на потреблението при затворена икономика (в межд.);
функция на автономното продуктово търсене при затворена икономика
(в межд.).
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (closed economic loop),
сключена икономическа система, – икономическа система, при формирането на чиито входни въздействия участвуват нейните изходни въздействия, т.е.
е система с обратна икономическа връзка; икономическа система, вътрешните икономически връзки на която образуват затворен /сключен/ икономически
контур (верига от вътрешни икономически връзки, която има поне една обратна икономическа връзка). Същото като съединена икономическа система.
Нейна разновидност е затворената /сключената/ система на икономическо
управление. Тя може да бъде както подсистема или част (звено) от затворената
система на икономическо управление, така и да е изцяло тъждествена (да се
покрива) с нея. Вж. предавателна икономическа функция.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (closed economic loop) (ки) –
във:
закрита затворена икономическа система;
затворена динамична регулаторна икономическа система;
затворена икономическа система;
затворена регулаторна икономическа система;
открита затворена икономическа система;
предавателна функция на затворената икономическа система;
предавателна функция на затворената икономическа система по задаващо въздействие;
предавателна функция на затворената икономическа система по отклонение;
предавателна функция на затворената икономическа система по отклоняващо въздействие.
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ПО ЗАДАВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (closed economic loop in systematic impact (ки) – във
предавателна функция на затворената икономическа система по задаващо въздействие.
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ПО ОТКЛОНЕНИЕ (closed
economic loop in diversion) (ки) – във
предавателна функция на затворената икономическа система по
отклонение.
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ПО ОТКЛОНЯВАЩО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ (closed economic loop in diverting impact /disturbance/) (ки) –
във:
предавателна функция на затворената икономическа система по отклоняващо въздействие.
ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СФЕРА* (closed econcmic sphere) с единичен радиус – същото като затворена сфера в икономическо множество.
ЗАТВОРЕНА ОБЛАСТ НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (closed
range /area/ of the economic management /control/) – вж. допустимо икономическо управление.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (closed market economy) – вж. стопанство.
ЗАТВОРЕНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЗАДАЧА (closed allocation /distribution/
problem) в икономиката – същото като балансирана разпределителна задача в
икономиката.
ЗАТВОРЕНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (closed
regulatory economic system), напълно-регулаторна икономическа система,
затворена система на икономическо регулиране,– система на икономическо
регулиране (регулаторна икономическа система), при която е налице пълноценно действуваща обратна икономическа връзка, осъществявана от регулиращата икономическа подсистема. Тя е система на икономическо регулиране
с ненарушена (с непрекъсната) обратна икономическа връзка. Нейни разновидности са затворената статична регулаторна икономическа система
(closed static regulatory economic system) и затворената динамична регулаторна икономическа система. Вж. разтворена регулаторна икономическа система.
ЗАТВОРЕНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (closed
dynamic r economic system) (ки) – във:
затворена динамична регулаторна икономическа система;
затворена регулаторна икономическа система.
ЗАТВОРЕНА САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА НА ОПТИМАЛНО
/ЕКСТРЕМАЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (closed selfregulative economic optimal /extremal/ management /control/ system) – вж. саморегулираща се система на оптимално /екстремално/ икономическо управление.
ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (closed
system of economic regulation) – същото като затворена регулаторна икономическа система.
ЗАТВОРЕНА /СКЛЮЧЕНА/ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (closed /joined/ economic management /control/ system), система
на икономическо управление при затворен икономически контур, – система на икономическо управление, чието управляващо икономическо въздействие u се индуцира (формира) от управляващата икономическа подсистема A
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като функция от отклонението ε = x0 – x на действителното значение x на управляемото икономическо въздействие (управляваната икономическа величина) от нейното желано значение x0, задавано със закона за нейното изменение.
По такъв начин следствието от нарушаването на желаното значение на
управляваната икономическа величина се превръща в причина за неговото
възстановяване. Това е фундаментален принцип в теорията на управлението, известен като принцип на отклонението. Той се използва в системи с отрицателна обратна икономическа връзка, която е носител на информацията за
действителното значение на управляваната икономическа величина. Ефикасността на този принцип се състои в положението, че чрез него се реализира
зададеният закон на управляваната икономическа величина, независимо от
причините, които предизвикват разсъгласуването ε = x0 – x, което обикновено
не се поддава на непосредствено измерване. Универсалността му се свежда до
това, че той прави възможно да се управляват икономически системи и подсистеми с различни динамични свойства, в т.ч. и неустойчиви икономически
системи, което е непостижимо за разтворените икономически системи. Затворената система се означава още като съединена система на икономическо
управление. В нея протича затворено /сключено/ икономическо управление.
На фиг. 1 е показана блок-схема на затворената система на икономическо
управление, където R е икономическият регулатор, включващ подсистемата
за сравнение, която определя отклонението (неточността) ε, и управляващата
икономическа подсистема A, която изработва управляващото въздействие (управляващата величина) u. Такава затворена система може да осъществи всякакъв закон за изменение на управляващото въздействие [икономическо стабилизиране (вж. стабилизация на икономическата система), програмно икономическо управление, икономическо следене (вж. следящо икономическо управление)], като разпространението на съответните икономически въздействия
протича строго в една посока. Управляващата икономическа подсистема A
въздействува върху управляемата икономическа подсистема B, като по линията на обратната икономическа връзка получава информация за действителната реакция на B, и формира ново значение на управляващото икономическо
въздействие (т.е. на икономическото управление), което отчита действителното значение на управляваното икономическо въздействие.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------z1

ε

x0

u

A

×

z2
x

B

R

Фиг. 1. Затворена (сключена) система на икономическо
управление

Тъй като в затворените системи на икономическо управление управляващото икономическо въздействие се получава в резултат на преобразувание на
отклонението, което може да бъде предизвикано от различни смущаващи фактори (изменение на външни фактори и на параметрите на самата система), то
такива системи се стремят да намалят отклонението, независимо от това, от
какви фактори то е предизвикано. Това е важна особеност на затворените системи в сравнение с отворените системи на икономическо управление. В последните се намаляват само отклоненията, които са предизвикани от фактори,
обхванати от компаундиращите икономически връзки. Вследствие на тази особеност затворените системи са по-чувствителни към изменението на параметрите на управляемата икономическа подсистема, отколкото при отворените
системи (положение, което се преодолява при комбинираните системи на
икономическото управление). Затворената система на икономическо управление може да увеличи ефективността си, като въвежда и допълнителни връзки,
характерни за разтворените системи. С това затворената система прераства в
комбинирана система на икономическо управление, както това е показано на
фиг. 2. Тя съчетава преимуществата на затворения икономически контур с
въздействията по отклонение, характерни за разтворения икономически контур. Тук върху управляващата икономическа подсистема действуват задаващото икономическо въздействие x0 по каналите на разтвореното управление и
отклоняващото икономическо въздействие (смущението) z1.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------z1
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R

Фиг. 2. Прерастване на затворената система на икономическо
управление в комбинирана

ЗАТВОРЕНА /СКЛЮЧЕНА/ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (closed /joined/ economic management /control/ system) (ки) – във:
затворена саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
затворена /сключена/ система на икономическо управление;
затворена /сключена/ система на оптимално икономическо управление.
ЗАТВОРЕНА /СКЛЮЧЕНА/ СИСТЕМА НА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (closed /joined/ optimal economic management
/control/ system) – разновидност на системата на оптимално /екстремално/
икономическо управление S, при която априорната информация за нейната оптимално-управляема икономическа подсистема T, която се намира в оптимално-управляващата икономическа подсистема M, е непълна. Тогава е необходимо получаването на допълнителна информация за състоянието x на подсистемата T, която постъпва по линията на обратната икономическа връзка в
посока от управляваната към управляващата подсистема на S. Вж. синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление.
ЗАТВОРЕНА /СКЛЮЧЕНА/ СИСТЕМА НА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (closed /joined/ optimal economic management
/control/ system) (ки) – във:
затворена /сключена/ система на оптимално икономическо управление;
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------затворена саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление).
ЗАТВОРЕНА СФЕРА В ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (closed
sphere in the economic sphere), затворена икономическа сфера, с единичен
радиус – заключено икономическо множество
A = {z : ρ( z ,0) ≤ 1}

по отношение на отворената икономическа сфера с единичен радиус
A = {z : ρ( z ,0) < 1}.

Вж. точка на сгъстяване на икономическото множество.
ЗАТВОРЕНА ТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (closed
tensity of the economic growth) – същото като катензивност на икономическия
растеж.
ЗАТВОРЕНА ТРАЕКТОРИЯ НА СЪСТОЯНИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (closed trajectories of the economic system states /conditions/)
(ки) – във:
изолирана затворена траектория на състоянията на икономическата
система.
ЗАТВОРЕНИ МЕЖДУОТРАСЛОВИ МОДЕЛИ НА ЛЕОНТИЕВ, В. (Leontief closed input-output models) – вж. междуотраслова система на В. Леонтиев.
ЗАТВОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (closed economic
mapping) – затворено изображение (closed mapping) в икономическа среда;
икономическо изображение на едно топологично икономическо пространство
в друго, при което икономическият образ на всяко затворено икономическо
множество е затворено икономическо множество. Непрекъснатото затворено
бикомпактно икономическо изображение е съвършено икономическо изображение (вж. непрекъснато икономическо изображение).
ЗАТВОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (closed economic mapping) (ки) – във:
напълно-затворено икономическо изображение;
затворено икономическо изображение.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (closed economic set) –
затворено множество (closed set) в икономическа среда (closed mapping);
затворено множество (closed set), съставено от икономически елементи; всяко произволно икономическо подмножество F на метричното икономическо
пространство X, което F съдържа всички свои гранични /пределни/ икономически точки. С други думи, F е затворено икономическо множество, ако нито
една от неговите точки не се приближава колкото си желаем близо до точки,
лежащи извън границите на F. Пълното икономическо пространство на всяко
метрично икономическо пространство е затворено икономическо множество.
Ако някакво подмножество F на едно произволно метрично икономическо
пространство е затворено, от това следва, че неговото допълнение F′ е отворено икономическо множество, като това твърдение е обратимо. Ако X е някакво метрично икономическо пространство, тогава: (1) обединението на всяко
крайно число затворени икономически множества от X е затворено; (2) сечението на кои да е затворени икономически множества от X е затворено. Ако X е
метрично икономическо пространство и A е някакво икономическо множество
от X, тогава имат място следните твърдения: (1) ако A е затворено икономическо множество, от това следва, че то е равно на своето заключено икономическо множество A , като това твърдение е обратимо, т.е. ако едно икономическото множество A е равно на своето заключено множество A , тогава A е
затворено; (2) заключеното икономическо множество A е най-малкото затворено икономическо множество, което съдържа A, т.е. заключеното икономическо множество A се съдържа във всяко затворено икономическо множество,
което съдържа и A; (3) заключеното икономическо множество A съвпада със
сечението на всички затворени икономически множества, които се съдържат в
A. Затвореното икономическо множество може да се определи още като икономическото множество X – G, което е допълнение към отвореното икономическо множество G в множеството X на топологичното икономическо
пространство. Вж. отворено икономическо множество.
ЗАТВОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (nodal economic set) в
топологично икономическо пространство – икономическо множество, което
съдържа всички свои гранични икономически точки. Всички точки на допълнението към затвореното икономическо множество са вътрешни икономически
точки и затова затвореното икономическо множество е допълнение към отвореното икономическо множество.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТВОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОКРИТИЕ* (closed economic cover) –
същото като затворено покритие на икономическото множество.
ЗАТВОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (closed economic
regulation) (ки) – във:
затворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално
/екстремално/ икономическо регулиране);
система на затворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране).
ЗАТВОРЕНО /СКЛЮЧЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (closed
/joined/ economic management /control/) – икономическо управление в затворена
/сключена/ икономическа система, специфичното за която е, че нейните вътрешни икономически връзки образуват затворен /сключен/ икономически контур (т.е. верига от вътрешни икономически връзки, която има поне една обратна икономическа връзка). Същото като съединено икономическо управление. Протича в затворена /сключена/ система на икономическо управление.
ЗАТВОРЕНО /СКЛЮЧЕНО/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (closed
/joined/ economic control) (ки) – във:
затворено /сключено/ икономическо управление;
затворено /сключено/ оптимално икономическо управление.
ЗАТВОРЕНО /СКЛЮЧЕНО/ ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (closed /joined/ optimal /extremal/ economic regulation) – вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране.
ЗАТВОРЕНО /СКЛЮЧЕНО/ ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (closed optimal /extremal/ economic regulation) (ки) – във:
затворено /сключено/ оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране);
система на затворено /сключено/ оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране).
ЗАТВОРЕНО /СКЛЮЧЕНО/ ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (closed /joined/ optimal economic control), оптимално икономическо управление по затворен контур, – оптимално икономическо управление, което е решение на икономическата задача на оптималното управление
(вж. обща икономическа задача на оптималното управление) и се определя
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като функция {u*(x(t), t)} на текущите фазови икономически координати и на
времето. За разлика от разтвореното оптимално икономическо управление,
при което икономическото решение се взема изцяло още в началото, при затвореното оптимално управление решението се преразглежда перманентно или
периодично, като се взема под внимание новата информация, която се носи от
текущите фазови икономически координати. Това означава, че затворения
икономически контур има обратна икономическа връзка. Задачата за определяне на оптималното икономическо управление по затворен контур се нарича
още задача на синтеза на оптимална икономическа система.
ЗАТВОРЕНО ОСНОВНО МНОЖЕСТВО /НОСИТЕЛ/ НА АЛГЕБРИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (closed basic set /support/ of the
algebric economic system) – вж. алгебрична икономическа система.
ЗАТВОРЕНО ПАРИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ (closed money supply) (в межд.) –
агрегатно предлагане на пари (в макр.) на съответната валута (в межд.) дадена страна в условията на отсъствие на евровалутни пазари (в межд.) [на евровалутни банки (в межд.)].
ЗАТВОРЕНО ПОКРИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО*
(economic set the closed cover), затворено икономическо покритие, – икономическо покритие, всички елементи на което са затворени икономически
множества. Пример за затворено икономическо покритие на дадено топологично икономическо пространство е семейството от всички негови едноточкови подмножества. Тъй като в такова затворено икономическо покритие не се
съдържа информация за топологията на разглежданото икономическо пространство, необходимо е то да се съедини с други съществени ограничения, като
например с разглеждането на затворени локални крайни икономически покрития. Вж. икономическо покритие.
ЗАТВОРЕНО ПРЕДЛАГАНЕ (closed supply) (ки) – във:
затворено парично предлагане (в межд.).
ЗАТИХВАНЕ (attenuation /damping/) (кд) – във:
време на затихването в икономическата система;
затихване на преходния икономически процес (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------еквивалентен коефициент на икономическо затихване (вж. метод на
хармоничния баланс в икономиката);
коефициент на затихването на икономическите колебания (вж. неприодичен колебателен икономически процес).
ЗАТИХВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (attenuation /damped/ in
the economic system) (ки) – във:
време на затихването в икономическата система.
ЗАТИХВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КОЛЕБАНИЯ* (economic
oscillations attenuator) (ки) – във:
коефициент на затихването на икономическите колебания (вж. неприодичен колебателен икономически процес).
ЗАТИХВАНЕ НА ПРЕХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС*
(transitional economic process attenuation /damping/) – вж. критерии за качество
на системите на икономическо управление.
ЗАТИХВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (damped economic process) (ки)
– във:
затихващ колебателен икономически процес (вж. затихващи колебания
на икономическата система).
ЗАТИХВАЩ КОЛЕБАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (damped
oscillatory /oscillating/ economic process) – вж. затихващи колебания на икономическата система.
ЗАТИХВАЩ КОЛЕБАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (damped
oscillatory /oscillating/ economic process) (ки) – във:
затихващ колебателен икономически процес (вж. затихващи колебания
на икономическата система);
затихващ синусоидален колебателен икономически процес (вж. неприодичен колебателен икономически процес).
ЗАТИХВАЩ СИНУСОИДАЛЕН КОЛЕБАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС* (damped sinusoidal oscillating economic process) – вж. неприодичен
колебателен икономически процес.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАТИХВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ КОЛЕБАНИЯ* (damped economic
oscillations) – същото като затихващи колебания на икономическата система.
ЗАТИХВАЩИ КОЛЕБАНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(damped oscillations of the economic system), затихващи икономически колебания, – икономически колебания, чиято амплитуда с течение на времето намалява. Характерни са за устойчивата колебателна икономическа система.
Те не са периодичен колебателен икономически процес (не са периодична икономическа функция), тъй като няма периодично повторение на основните му
параметри (като амплитуда, честота, период, чието описание тук е нестрого).
Затихващите икономически колебания се наблюдават в динамична колебателна икономическа система, при която поддържащите я фактори отслабват с течение на времето. Сравнително просто се описва процесът на собствените затихващи колебания в линейна колебателна икономическа система* (linear
oscillatory /oscillating/ economic system), при която силата на въздействието на
фактора, предизвикващ затихването на колебанията, е пропорционална на скоростта dx/dt на движението в икономическата система (където x е преместването на изходното, респ. на вътрешното, въздействие на системата). Тогава затихващият колебателен процес в икономическата система се моделира чрез
диференциалното уравнение
d 2x
dx
a 2 + b + cx = 0,
dt
dt

където a, b и c зависят от конкретната природа на икономическата система.
Решението на уравнението има вида
x = Ae −δt sin (ωt + ϕ ),

където A и φ се определят от началните условия на системата. Ъгловата честота на затихващия колебателен икономически процес* (damped oscillatory
/oscillating/ economic process)

ω=

c
−δ 2
a

е толкова по-малка, колкото по-бързо намалява амплитудата на колебанията,
т.е. колкото по-голям е коефициентът на затихването на икономическите
b
колебания δ = . Величината, която е обратна на коефициента на затихване2a
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то, представлява времето, за което амплитудата на затихващите колебания се
намалява с натуралното число e. При обратния процес, т.е. когато затихването
на икономическите колебания намалява (положение, при което δ клони към
нула), честотата ω се приближава към собствената честота на икономическата система* (proper frequency of the economic system) без затихващи колебаc
ния, която е ω0 =
. Тогава колебанията на икономическата система се превa
ръщат в незатихващи икономически колебания* (non-damped economic
oscillations), които са нейните собствени колебания. При положение обаче че δ
→ ω0, тогава периодът на затихващите икономически колебания клони към
плюс безкрайност, а когато δ ≥ ω0, тогава процесът на затихващите икономически колебания се сменя с непериодичен колебателен икономически процес.
Вж. собствени колебания на икономическата система.
ЗАТИХВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО КОЛЕБАНИЕ (damped economic
oscillation) (ки) – във:
затихващи икономически колебания (същото като затихващи колебания
на икономическата система)
затихващо синусоидално икономическо колебание
ЗАТИХВАЩО СИНУСОИДАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО КОЛЕБАНИЕ*
(damped sinusoidal economic oscillation) – разновидност на непериодично икономическо колебание, което се представя от функцията
x(t ) = Ae −δt cos(ωt + ϕ ),

където δ е коефициентът на икономическото затихване (или още коефициент
на затихването на икономическите колебания), x(t) – изходното икономическо въздействие (респ. вътрешно икономическо въздействие, изобщо някакво състоятелно икономическо въздействие) на непериодично-колебателната
икономическа система, ω – кръговата икономическа честота, φ – икономическата фаза. Функцията на затихващото хармонично (синусоидално) икономическо колебание се отличава от тази на нарастващото синусоидално икономическо колебание само със знака на коефициента на затихването на икономическите колебания δ. На този тип икономическо колебание отговарят затихващ синусоидален колебателен икономически процес* (damped sinusoidal oscillating economic process) и затихващо-синусоидално-колебателна
икономическа система* (damped-sinusoidally-oscillating economic system).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Представлява вид затихващо колебание на икономическата система. Вж.
неприодичен колебателен икономически процес.
ЗАТИХВАЩО-СИНУСОИДАЛНО-КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (damped-sinusoidally-oscillating economic system) – вж. неприодичен колебателен икономически процес.
ЗАЩИТНА ОПЕРАЦИЯ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР (defensive open market
operation) (в макр.) (на САЩ) – операция на открития пазар (в макр.) с правителствени ценни книги (в макр.), чрез която Федералната резервна система
(в макр.) на САЩ се противопоставя на ситуации на нежелателно изменение
на банковите резерви (в макр.).
ЗВЕНО (component) (кд) – във:
динамично икономическо звено;
диференциращо икономическо звено (вж. и коригиращо икономическо звено);
звено на икономическия граф (вж. икономически граф);
инерционно икономическо звено (вж. коригиращо икономическо звено);
интегриращо икономическо звено;
инерционно икономическо звено от първи ред;
интегриращо икономическо звено (вж. коригиращо икономическо звено);
интегро-диференциращо икономическо звено (вж. коригиращо икономическо звено);
коригиращо икономическо звено.
ЗВЕНО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph component), неориентирано ребро на икономическия граф, – вж. икономически граф.
ЗАЙДЕЛ, Л. (Seidel, L.) (кд) – във:
метод на Зайдел, Л.
ЗАЩИТА (protection) (кд) – във:
ескалираща митническа защита (в межд.);
ефект на митническата защита (в межд.);
ефективна митническа защита (в межд.);
нетен ефект на митническата защита (в межд.);
номинален ефект на митническата защита (в межд.);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номинален ефект на митническата защита на крайния продукт
межд.);
номинален ефект на митническата защита на междинния продукт
межд.);
номинална митническа защита (в межд.);
норма на ефективната митническа защита (в межд.);
норма на митническата защита (в межд.);
норма на номиналната митническа защита (в межд.);
норма на номиналната митническа защита на крайния продукт
межд.);
норма на номиналната митническа защита на междинния продукт
межд.);
предимно-ефективна митническа защита (в межд.);
предимно-номинална митническа защита (в межд.).

(в
(в

(в
(в

ЗАЩИТЕН ЕФЕКТ НА ВНОСНИТЕ МИТА (protective effect of import
tariffs) (в межд.) – същото като производствен ефект от вносните мита (в
межд.).
ЗАЩИТЕН ЕФЕКТ НА ИМПОРТНИТЕ КВОТИ (protective effect of import
quotas) (в межд.) – същото като производствен ефект от импортните квоти
(в межд.).
ЗАЩИТНА МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА (protective tariff policy) (в межд.)
– митническа политика (в межд.), чрез която държавата защитава местното
производство на (в т.ч. и на услуги) от чуждестранната конкуренция (в микр.).
Осъществява се предимно чрез вносните мита (в межд.), които ограничават
чуждестранния внос (в макр.) и по този начин начин насърчават местните производители и способстват за увеличаване на техния дял в задоволяването на
вътрешното продуктово търсене (в макр.).
ЗАЩИТНА ПОЛИТИКА (protective policy) (ки) – във:
защитна митническа политика (в межд.).
ЗАЩИТНА ФУНКЦИЯ НА МИТАТА (protective function of tariffs) (в межд.)
– функция на митата (в межд.) да защитават местното производство от чуждестранната конкуренция. Представлява аргумент на защитата (в межд.),
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мотивиращ необходимостта държавата да осъществява защитна митническа
политика (в межд.).
ЗЕЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (green exchange rate) (в межд.) – вж. Европейска
икономическа общност - ЕИО (в межд.).
ЗЛАТЕН АРБИТРАЖ (gold arbitrage) (в межд.) – спекулативни валутни операции (в межд.) на търговците на чуждестранна валута (в межд.) при действие на системата на златния стандарт (в межд.), благодарение на което
равновесният пазарен валутен курс (в межд.) се поддържа близко до официалния златнопаритетен курс. Вж. пазарен валутен курс при системата на
златния стандарт (в межд.).
ЗЛАТЕН ЕТАЛОН (presence of gold standart) (ки) – във:
международна валутна система при златен еталон (в межд.) (същото
като система на златния стандарт (в межд.)).
ЗЛАТЕН ПАРИТЕТ (gold parity) (в межд.) – същото като система на златния
стандарт (в межд.).
ЗЛАТЕН СТАНДАРТ (gold standart) (ки) – във:
валутни курсове на системата на златния стандарт (в межд.);
пазарен валутен курс при системата на златния стандарт (в межд.);
система на златния стандарт (в межд.).
ЗЛАТЕН ТРАНШ (gold tranche) (в межд.) – първоначалното наименование на
резервния транш (в межд.).
ЗЛАТНИ ЕДИНИЦИ (grains of gold) (в межд.), златно съдържание (в
межд.), – тегловно количество злато, съдържащо се в една парична единица на
дадена страна.
ЗЛАТНИ СЕРТИФИКАТИ (gold certificates) (в макр.) (на САЩ) – сертификати, които осигуряват златния запас на държавната съкровищница на САЩ.
ЗЛАТНИ ТОЧКИ (gold points; specie points) (в межд.) – граници, между които
се колебае равновесният пазарен валутен курс (в межд.) при функциониране
на системата на златния стандарт (в межд.).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗЛАТНИ ТОЧКИ (gold points; specie points) (ки) – във:
златни точки (в межд.);
максимални златни точки (в межд.);
минимални златни точки (в межд.).
ЗЛАТНО СЪДЪРЖАНИЕ (grains of gold) (в межд.) – същото като златни
единици (в межд.).
ЗЛАТНО-ДЕВИЗЕН ЕТАЛОН (gold-foreign-exchange standart) (ки) – във:
международна валутна система при златно-девизен еталон (в межд.)
(същото като система на златно-девизния стандарт (в межд.));
система на златно-девизния стандарт (в межд.).
ЗЛАТОКЪДРА ИКОНОМИКА (golden-haired economy) (в макр.) – жаргонен
термин, означаващ икономика с умерен икономически растеж и ниска инфлация (в макр.) (наименованието произтича от популярната детска приказка
“Златокоска и трите мечки”).
ЗЛИНА (bad) (кд) – във:
икономическа злина (в микр.).
ЗМИЯ (snake) (кд) – във:
валутна змия (в межд.);
европейска валутна змия (в межд.);
змия в тунела (в межд.).
ЗМИЯ В ТУНЕЛА (snake in the tunnel) (в межд.), валутен тунел (в межд.), –
положение от европейската валутна змия (в межд.), при което отклоненията
на курсовете на колективно плаващите западноевропейски валути (в межд.)
[вж. плаване (в межд.)] по отношение на американския долар са в границите
на 4,5 % в едната посока.
ЗНАКООПРЕДЕЛЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (sign-determined
economic function) – знакопостоянна икономическа функция, която не зависи
от времето t и приема нулеви значения само в началото на координатите (само
при xk = 0). Типичното за знакоопределената икономическа функция е, че освен нулеви значения приема и значения само с един знак (или само с положителен или само с отрицателен). Разновидности на знакоопределената икономическа функция са определено-положителната икономическа функция и опре131
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------делено-отрицателната икономическа функция. Вж. също пряк метод на А. М.
Ляпунов.
ЗНАКОПОСТОЯННА
ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ
(sign-fixed
economic function) – икономическа функция, която освен нулеви значения, приема и значения само с един знак (или само с положителен или само с отрицателен). Нейни разновидности са положителната знакопостоянна икономическа функция, отрицателната знакопостоянна икономическа функция и знакоопределената икономическа функция. Вж. също пряк метод на А. М. Ляпунов.
ЗНАКОПОСТОЯННА
ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ
economic function) (ки) – във:
знакопостоянна икономическа функция;
отрицателна знакопостоянна икономическа функция;
положителна знакопостоянна икономическа функция.

(sign-fixed

ЗНАНИЕ (cognition) (кд) – във:
апостериорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
априрорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
дискурсивно икономическо знание;
икономическо знание;
неапостериорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
неаприорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
непосредствано икономическо знание;
опосредствано икономическо знание;
същностно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
трансцендентално икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
феноменно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗХОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (value of
the output economic quantity /value/) (ки) – във:
установено значение на изходната икономическа величина;
фиксирано значение на изходната икономическа величина.
ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗХОДНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(value of the output economic impact /action/) (ки) – във:
фиксирано значение на изходното икономическо въздействие (същото като фиксирано значение на изходната икономическа величина).
ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИГРА (economic game value) – общото значение на двете части на равенството
v = sup inf H ( x, y ) = inf sup H ( x, y )
x∈ X y ∈Y

y∈Y x∈ X

в антагонистична икономическа игра Γ = X , Y , H . Ако играчите имат оптимални (респ. ε-оптимални) икономически стратегии, тогава значението на
икономическата игра съществува. Вж. теория на игрите в икономиката.
ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (value of the economic
system) (ки) – във:
начални значения на икономическата система.
ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ (economic function
value) – вж. икономическа функция.
ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ (economic function
value) (ки) – във:
значение на икономическата функция (вж. икономическа функция);
област на значенията на икономическата функция (вж. икономическа
функция).
ЗНАЧЕНИE НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР (economic operator
value) – вж. оператор на икономическата система.
ЗНАЧЕНИE НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР (economic operator
value) (ки) – във:
значениe на икономическия оператор (вж. оператор на икономическата система);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на значенията на икономическия оператор.
ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ (value of the
economic mapping) (ки) – във:
област на значенията на икономическото изображение (вж. икономическо изображение).
ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ (value of the
economic correspondence) (ки) – във:
област на значенията на икономическото съответствие.
ЗНАЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(values of the economic system operator) (ки)– във:
област на значенията на оператора на икономическата система (същото като област на значенията на икономическия оператор).
ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА
(value of the regulable economic quantity) (ки) – във:
установено значение на регулируемата икономическа величина (същото
като установено регулируемо икономическо въздействие).
ЗНАЧЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА
(value of the managing /controlling/ economic quantity) (ки) – във:
установено значение на управляваната икономическа величина (същото
като установено управлявано икономическо въздействие).
ЗНАЧИМОСТ (significance) (кд) – във:
запасова икономическа значимост;
запасова инцентитална икономическа значимост;
запасова трансцентитална икономическа значимост;
запасова уницентитална икономическа значимост;
запасова центитална икономическа значимост;
изпълнителна икономическа значимост;
изпълнителна инцентитална икономическа значимост;
изпълнителна трансцентитална икономическа значимост;
изпълнителна уницентитална икономическа значимост;
изпълнителна центитална икономическа значимост;
икономическа значимост;
инцентитална икономическа значимост;
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна икономическа значимост;
работна инцентитална икономическа значимост;
работна трансцентитална икономическа значимост;
работна уницентитална икономическа значимост;
работна центитална икономическа значимост;
субстатна икономическа значимост;
субстатна инцентитална икономическа значимост;
субстатна трансцентитална икономическа значимост;
субстатна уницентитална икономическа значимост;
субстатна центитална икономическа значимост;
сустатантна икономическа значимост;
сустатантна инцентитална икономическа значимост;
сустатантна трансцентитална икономическа значимост;
сустатантна уницентитална икономическа значимост;
сустатантна центитална икономическа значимост;
сустатитна икономическа значимост;
сустатитна инцентитална икономическа значимост;
сустатитна трансцентитална икономическа значимост;
сустатитна уницентитална икономическа значимост;
сустатитна центитална икономическа значимост;
съзидателна икономическа значимост;
съзидателна инцентитална икономическа значимост;
съзидателна трансцентитална икономическа значимост;
съзидателна уницентитална икономическа значимост;
съзидателна центитална икономическа значимост;
сътворителна икономическа значимост;
сътворителна инцентитална икономическа значимост;
сътворителна трансцентитална икономическа значимост;
сътворителна уницентитална икономическа значимост;
сътворителна центитална икономическа значимост;
творческа икономическа значимост;
творческа инцентитална икономическа значимост;
творческа трансцентитална икономическа значимост;
творческа уницентитална икономическа значимост;
творческа центитална икономическа значимост;
трансцентитална икономическа значимост;
унисъзидателна икономическа значимост;
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна инцентитална икономическа значимост;
унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост;
унисъзидателна уницентитална икономическа значимост;
унисъзидателна центитална икономическа значимост;
уницентитална икономическа значимост;
центитална икономическа значимост.
ЗОНА (area; zone) (кд) – във:
валутна зона (в межд.);
валутна зона (в межд.);
европейска валутна зона (в межд.);
европейска валутна зона (в межд.);
зона на ефективната икономическа потенциалност (вж. релативистична теория на ценността);
зона на ефективните потребителски икономически потребности на
индивидуалните продуктови производителски икономически способности
(вж. релативистична теория на ценността);
зона на ефективните производителски икономически способности на
индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности
(вж. релативистична теория на ценността);
зона на ефективното интровертно стопанствено относителнообщополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на ефективното интровертно стопанствено относителнообщостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на икономическата нетрансценденталност (вж. икономическа
трансценденталност);
зона на икономическата трансценденталност (вж. икономическа трансценденталност);
зона на интровертното сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зона на неефективното интровертно стопанствено относителнообщополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на неефективното интровертно стопанствено относителнообщостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на ненормалното интровертно сингуларно стопанствено относително-общостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на ненормалното интровертно стопанствено относителнообщополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на ненормалното интровертно стопанствено относителнообщостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на неразумното интровертно сингуларно стопанствено относително-общополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на неразумното интровертно стопанствено относителнообщополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на неразумното интровертно стопанствено относителнообщостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на нечувствителност на икономическия регулатор (вж. статично-реагиращ икономически регулатор);
зона на свръхефективната икономическа потенциалност (вж. релативистична теория на ценността);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зона на свръхефективните потребителски икономически потребности
на индивидуалните продуктови производителски икономически способности (вж. релативистична теория на ценността);
зона на свръхефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности (вж. релативистична теория на ценността);
зона на свръхефективното интровертно стопанствено относителнообщополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зона на свръхефективното интровертно стопанствено относителнообщостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зони на ефективната икономическа потенциалност (вж. релативистична теория на ценността);
зони на игнориране (в микр.);
зони на интровертното сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
зони на свръхефективната икономическа потенциалност (вж. релативистична теория на ценността);
икономическа зона на съмнение (вж. дискриминантна икономическа
функция);
класическа свободна икономическа зона (в межд.);
комплексна свободна зона (в межд.);
негативна зона на въздействие на митническия съюз (в межд.);
оптимална валутна зона (в межд.);
оптимална валутна зона (в межд.);
оптимална европейска валутна зона (в межд.);
оптимална европейска валутна зона (в межд.);
позитивна зона на въздействие на митническия съюз (в межд.);
свободна експортна зона (в межд.);
свободна зона за съвместно производство (в межд.);
свободна икономическа зона (в межд.);
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------свободна митническа зона (в межд.) (същото като свободна търговска
зона (в межд.));
свободна производствена зона (в межд.);
свободна промишлена зона (в межд.);
свободна търговска зона (в межд.);
свободна търговска зона (в межд.);
специална икономическа зона (в межд.);
теория за оптималната валутна зона (в межд.);
теория за оптималната валутна зона (в межд.).
ЗОНА ЗА СЪВМЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО (area of compatible production)
(ки) – във:
свободна зона за съвместно производство (в межд.).
ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ (impact area of
customs union) (ки) – във:
негативна зона на въздействие на митническия съюз (в межд.);
позитивна зона на въздействие на митническия съюз (в межд.).
ЗОНА НА ЕФЕКТИВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(zone of the effective economic potentiality) – вж. релативистична теория на
ценността.
ЗОНА НА ЕФЕКТИВНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (zone of the effective ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична
теория на усърдието.
ЗОНА НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ* (zone of the effective
consumer’s economic needs /necessities/ of individual product producer’s economic
abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
ЗОНА НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПОТРЕБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ* (zone of the effective consumer’s ecotechnomic needs /necessities/ of individual product producer’s
ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на усърдието.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗОНА НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СПОСОБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ* (zone of the effective
producer’s economic abilities of individual product consumer’s economic needs
/necessities/) – вж. релативистична теория на ценността.
ЗОНА НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ* (zone of
the effective producer’s ecotechnomic abilities of individual product consumer’s
ecotechnomic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на усърдието.
ЗОНА НА ЕФЕКТИВНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the effective individual poduct
introverted protoeconomizing relatively-totally-utility economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА ЕФЕКТИВНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОСТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the effective individual poduct
introverted protoeconomizing relatively-totally-value economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕТРАНСЦЕНДЕНТАЛНОСТ* (economic non-transcendentality area) – вж. икономическа трансценденталност.
ЗОНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНОСТ* (economic
transcendentality area) – вж. икономическа трансценденталност.
ЗОНА НА ИНТРОВЕРТНОТО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the individual poduct introverted
singular protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗОНА НА НЕЕФЕКТИВНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the ineffective individual
poduct introverted protoeconomizing relatively-totally-utility economic behaviour) –
вж. пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕЕФЕКТИВНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОСТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the ineffective individual poduct
introverted protoeconomizing relatively-totally-value economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕНОРМАЛНОТО ИНТРОВЕРТНО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОСТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the abnormal individual poduct introverted singular protoeconomizing relatively-totallyvalue economic behaviour) – вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕНОРМАЛНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the abnormal individual
poduct introverted protoeconomizing relatively-totally-utility economic behaviour) –
вж. пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕНОРМАЛНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОСТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the abnormal individual poduct
introverted protoeconomizing relatively-totally-value economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕРАЗУМНОТО ИНТРОВЕРТНО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the irrational
individual poduct introverted singular protoeconomizing relatively-totally-utility
economic behaviour) – вж. пространство на интровертното стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕРАЗУМНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the irrational individual poduct
introverted protoeconomizing relatively-totally-utility economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕРАЗУМНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОСТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the irrational individual poduct
introverted protoeconomizing relatively-totally-value economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕГУЛАТОР* (insesitiveness /inert/ zone of the economic controler) – вж. статичнореагиращ икономически регулатор.
ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (zone of the supereffective economic potentiality) – вж. релативистична
теория на ценността.
ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (zone of the supereffective ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ
ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ* (zone of
the supereffective consumer’s economic needs /necessities/ of individual product
producer’s economic abilities) – вж. релативистична теория на ценността.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ
ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ* (zone
of the supereffective consumer’s ecotechnomic needs /necessities/ of individual
product producer’s ecotechnomic abilities) – вж. релативистична теория на
усърдието.
ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ* (zone of the
supereffective producer’s economic abilities /necessities/ of individual product
consumer’s economic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на ценността.
ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОДУКТОВИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ*
(zone of the supereffective producer’s ecotechnomic abilities /necessities/ of
individual product consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) – вж. релативистична теория на усърдието.
ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО
ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the supereffective
individual poduct introverted protoeconomizing relatively-totally-utility economic
behaviour) – вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА СВРЪХЕФЕКТИВНОТО ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО
ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОСТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zone of the supereffective individual
poduct introverted protoeconomizing relatively-totally-value economic behaviour) –
вж. пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНА НА СЪМНЕНИЕ (doubt area /zone/) (ки) – във:
икономическа зона на съмнение (вж. дискриминантна икономическа
функция).
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЗОНИ НА ЕФЕКТИВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(zones of the effective economic potentiality) – вж. релативистична теория на
ценността.
ЗОНИ НА ЕФЕКТИВНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (zones of the effective ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична
теория на усърдието.
ЗОНИ НА ИГНОРИРАНЕ (ignorance zones) (в микр.) – зони в пространството на икономическите блага, въведени от теорията за проявените икономически предпочитания. В тях се конституират кривите на безразличието (вж.
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие), които могат да бъдат изведени, като се прилага аксиомата
за проявените икономически предпочитания (в микр.).
ЗОНИ НА ИНТРОВЕРТНОТО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (zones of the individual poduct introverted
singular protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) – вж.
пространство
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ЗОНИ НА СВРЪХЕФЕКТИВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (zones of the supereffective economic potentiality) – вж. релативистична
теория на ценността.
ЗОНИ НА СВРЪХЕФЕКТИВНАТА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (zones of the supereffective ecotechnomic potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
ЗРЯЛОСТ (ripeness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа зрялост;
ингредиентна икореномическа зрялост;
ингредиентна икотехномическа зрялост;
ингредиентна икофорномическа зрялост;
ингредиентна субномическа зрялост;
ингредиентна форномическа зрялост.
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File: от ЗАПАСОВО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ЗРЯЛОСТ (КД)

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